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CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU - CE

EDITAL Nº 001/2021

RELATÓRIO DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
IGUATU - CE REFERENTE AOS RECURSOS IMPETRADOS POR CANDIDATOS QUANTO A PROVA OBJETIVA E
GABARITO PRELIMINAR.

RECURSOS DEFERIDOS

QUESTÃO Nº 13 - LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL - TURNO: MANHÃ

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 13 Língua Portuguesa Nível Fundamental -
Turno: Manhã.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão possui duas alternativas corretas, portanto será anulada.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 14 - LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL - TURNO: MANHÃ

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 14 Língua Portuguesa Nível Fundamental -
Turno: Manhã.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Há um erro ortográfico na alternativa considerada a correta, tornando-a nula.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 16 - LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL - TURNO: MANHÃ

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 16 Língua Portuguesa Nível Fundamental -
Turno: Manhã.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Um erro técnico alterou a pronúncia da palavra olimpíadas. O acento da palavra foi digitado na sílaba lí -
olímpiadas, deixando a questão confusa.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 13 - LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL - TURNO: TARDE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 13 Língua Portuguesa Nível Fundamental -
Turno: Tarde.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

a. Por erro na formatação da questão, a mesma será nula.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.
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QUESTÃO Nº 14 - LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL - TURNO: TARDE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 14 Língua Portuguesa Nível Fundamental -
Turno: Tarde.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

b. Não haviam palavras sublinhadas para a correta resolução da questão.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 10 - LINGUA PORTUGUESA - MÉDIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 10 Língua Portuguesa Nível Médio.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão está realmente sem alternativa correta, portanto deve ser anulada.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 19 - LINGUA PORTUGUESA - SUPERIOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 19 Língua Portuguesa Nível Superior.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Há efetivamente duas alternativas com a vírgula empregada de modo incorreto, o que inviabiliza um gabarito, o
que torna a questão nula.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 34 - CONHECIMENTOS GERAIS - FUNDAMENTAL - TURNO: TARDE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 34 Conhecimentos Gerais Nível Fundamental -
Turno: Tarde.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca decide por acolher as alegações apresentadas pelo recorrente em seu embasamento, e decide pela
anulação da questão:

Segundo o PERFIL BÁSICO MUNICIPAL (2012) do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE,
página 6, o município de Iguatu possui 8 Distritos: Iguatu (sede), Barreiras, Barro Alto, Baú, Gadelha, José de
Alencar, Riacho Vermelho e Suassurana.

Portanto, Penha e Afonso Pena não correspondem a distritos do município.

A Banca decide pela anulação da questão

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.
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QUESTÃO Nº 46 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ADVOGADO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 46 Conhecimentos Específicos - Advogado.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca reconhece ter cometido um erro na divulgação do gabarito preliminar, e acolhendo os argumentos
apresentados pelo recorrente, decide pela mudança do gabarito preliminar, da opção- letra indicada: “B”, para a
letra “A”. De fato, todas as proposições estão incorretas.

Decisão da Banca: Mudança de gabarito da questão em tela da letra ”B” para a letra “A”

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA A LETRA “A”.

QUESTÃO Nº 48 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ADVOGADO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 48 Conhecimentos Específicos - Advogado.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca reconhece ter cometido um erro na formulação da proposição IV.

Senão vejamos:

Proposição IV. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias
úteis.

Para que pudéssemos considerar correta, a citação constante na proposição IV, elaborada com respaldo do Art.
219 do CPC, deveríamos ter especificado; como acertadamente se posicionou um dos recorrentes em seu
embasamento; se a contagem de prazo em tela se referia aos prazos processuais ou materiais.

O próprio parágrafo único do artigo 219 faz a referida consideração, que o que fora disposto no caput do artigo
219 se aplica somente aos prazos processuais.

De fato, como bem afirmou o recorrente, a contagem de prazos materiais deve ser feita em dias corridos. Por isso,
não se suspendem, interrompem ou prorrogam em dias não-úteis.

Desta feita, por não ter sido corretamente apresentada, por não ser possível julgar a proposição IV como incorreta
ou correta. Decidimos pela anulação da proposição IV, o que acaba por comprometer toda a questão,
impossibilitando a consideração de um gabarito que responda de forma inquestionável a questão.

Sendo assim, esta Banca se posiciona pelo acolhimento da fundamentação apresentada em um dos recursos e
decide pela ANULAÇÃO DA QUESTÃO.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 45 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 45 Conhecimentos Específicos - Agente
Comunitário de Saúde.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca reconhece ter cometido um equívoco na divulgação do gabarito preliminar. A proposição III ao
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considerar que o espaço geográfico sob a responsabilidade de uma Equipe de Saúde da Família (ESF) denomina-se
TERRITÓRIO está errada. O espaço geográfico sob a responsabilidade de uma Equipe de Saúde da Família (ESF)
denomina-se ÁREA e não TERRITÓRIO.

Na questão em tela, apenas as proposições I e II estão corretas. Sendo assim, esta Banca decide pela mudança do
gabarito, que deixa de ser a letra “d” e passa a ser a “letra “a”

A Banca decide pela mudança do gabarito. O gabarito da questão em tela passa a ser a letra ‘a”

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA A LETRA “A”.

QUESTÃO Nº 43 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 43 Conhecimentos Específicos - Agente de
Controle de Endemias.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta banca se posiciona pelo acolhimento do recurso interposto, reconhecendo ser possível “inserir nota de
rodapé” acessando a guia INSERIR, além da guia REFERÊNCIA. Sendo assim, decide pela ANULAÇÃO da questão
considerada.

A Banca decide pela ANULAÇÃO da questão considerada

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 37 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 37 Conhecimentos Específicos - Agente
Municipal de Trânsito

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca decide por acolher a fundamentação apresentada pelo recorrente em seu embasamento, quanto à
revogação da penalidade da apreensão do veículo no Código de Trânsito Brasileiro.

Desta feita, esta Banca decide pela anulação da questão em tela.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 40 Conhecimentos Específicos - Agente
Municipal de Trânsito

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca reconhece ter cometido um erro na divulgação do gabarito preliminar.

De forma clara e objetiva, o enunciado se referiu à condução de escolares, segundo previsão do Código de
Trânsito Brasileiro. E de fato, apenas a proposição II está integralmente prevista pelo CTB. O item III está
incorreto, já que os estudantes universitários não integram o grupo de estudantes considerados “escolares”,
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segundo as leis que disciplinam a questão. Fora isso, vale acrescer que os Arts. 136, 137, 138 e 139, todos do CTB,
não fazem referência ao que se deve entender por escolares.

Reconhecemos que apesar da proposição III está correta, apenas a sua parte inical, qual seja: III: (…) “o veículo
destinado a condução de escolares deve ser registrado, quanto à espécie, como veículo de passageiros”, está
previsto no CTB.

Desta forma, decidimos em acolher os argumentos apresentados pelo recorrente, e decidimos pelo deferimento
do recurso interposto, modificando o gabarito da questão da letra “C” para a letra “B”. Apenas a proposição II
atende as exigências presentes no enunciado. Como apenas 1 proposição está correta, o gabarito que responde a
questão é a letra “B”.

Decisão da Banca: Mudança do gabarito da questão em tela para a letra “B”.

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA A LETRA “B”.

QUESTÃO Nº 49 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 49 Conhecimentos Específicos - Auxiliar de
Limpeza Urbana.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Faltou informações na questão para a sua correta resolução.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 43 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 43 Conhecimentos Específicos - Auxiliar de
Serviços Gerais.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

De todas as proposições apresentadas, apenas as proposições III e IV, não representam uma atividade da
competência do auxiliar de serviços gerais, conforme conteúdo previsto no Edital.

A proposição I está correta. Porque preparar e servir café e fazer a higienização dos utensílios de cozinha faz parte
dos afazeres de uma copeira. E serviços de copa e cozinha constam no conteúdo programático do edital.

Vejamos o que devemos entender por serviço de copa:

Os serviços de copa são os de apoio da cozinha, normalmente destinados a preparar e servir refeições pequenas e
rápidas, como lanches e cafés.

Apresentamos o link para que o recorrente possa verificar nossa fundamentação (citação)

https://viafacilities.com.br/blog/o-que-e-o-servico-de-copa/

Vejamos a proposição IV:

IV. Realizar serviços de lavanderia, como lavar e passar roupas.

Apesar de muitos manuais da profissão de auxiliar de serviços gerais incluírem a tarefa de serviços de lavanderia,

https://viafacilities.com.br/blog/o-que-e-o-servico-de-copa/
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como lavar e passar roupas. A exemplo como se pode observar no link abaixo descrito, referente às atribuições do
cargo de auxiliar de serviços gerais do SENAC (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL).

https://concursos.rhsconsult.com.br/arquivos/00043/1527122856_anexoiiatribui__esdoscargos.pdf

Consideramos mais justo nos atermos às atribuições constantes no conteúdo programático do Edital.

Apesar do edital ter feito referência às atribuições de limpeza de utensílios e passadeiras. Preferimos considerar
que os utensílios aqui citados, possuem maior relação com “panos de prato, toalhas de mesa e panos de chão”.
Como em momento algum se apresentou lavar e passar roupas no programa, decidimos pela invalidação dessa
proposição.

Sendo assim, decidimos por invalidar a proposição IV. Desta feita, por somente as proposições I e II estarem
corretas. Decidimos pela mudança do gabarito da letra “C” (3 proposições corretas) para a letra “B” (2
proposições corretas).

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA A LETRA “B”.

QUESTÃO Nº 42 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR DE TRÂNSITO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 42 Conhecimentos Específicos - Auxiliar de
Trânsito.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca reconhece ter cometido um erro na divulgação do gabarito preliminar. Os argumentos apresentados
pelo recorrente em seu embasamento, citando a fundamentação legal do CTB, comprovam claramente o
equívoco cometido por esta Banca.

Assim sendo, esta Banca decide pela mudança do gabarito da questão em tela, que passa a ser a letra “C”.

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA A LETRA “C”.

QUESTÃO Nº 41 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CIRURGIÃO DENTISTA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 41 Conhecimentos Específicos - Cirurgião
Dentista.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A afirmativa que atende ao enunciado da questão é: C - Nenhum dente deve ocluir no LB.

Não deve haver contato entre o dentes no lado de balanceiro.

Fonte: Odontologia Restauradora, por Baratieri.

Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO a banca optou pela mudança do gabarito.

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA A LETRA “C”.

QUESTÃO Nº 42 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CIRURGIÃO DENTISTA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 42 Conhecimentos Específicos - Cirurgião
Dentista.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados

https://concursos.rhsconsult.com.br/arquivos/00043/1527122856_anexoiiatribui__esdoscargos.pdf
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pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão não possui alternativa que atende ao enunciado.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 44 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CIRURGIÃO DENTISTA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 44 Conhecimentos Específicos - Cirurgião
Dentista.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A alternativa que responde corretamente a questão é a letra D. O líquen plano é uma doença auto imune que não
faz parte das manifestações apresentadas em um paciente diabético, ou seja, o paciente pode desenvolver essa
disfunção, mas ela não está associada a doença mencionada na questão.

Fonte: Patologia Oral e Maxilofacial, por Neville.

Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO a banca optou pela mudança do gabarito.

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA A LETRA “D”.

QUESTÃO Nº 47 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CIRURGIÃO DENTISTA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 47 Conhecimentos Específicos - Cirurgião
Dentista.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Devido a erro de elaboração, a questão não possui alternativa que atende ao enunciado.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 38 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - EDUCADOR FÍSICO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 38 Conhecimentos Específicos - Educador
Físico.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se será necessária a alteração do
gabarito preliminar, visto que:

A única afirmativa que atende o enunciado é: Bater na bola com o punho.

FONTE: http://www.dicaseducacaofisica.info/basquete-regras-e-fundamentos-basicos/

Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO a banca optou pela mudança do gabarito.

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA A LETRA “B”.

QUESTÃO Nº 41 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ELETRICISTA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 41 Conhecimentos Específicos - Eletricista.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados

http://www.dicaseducacaofisica.info/basquete-regras-e-fundamentos-basicos/
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pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão não apresenta a resposta correta (11,56Kw) nas alternativas A, B, C e D.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 44 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ELETRICISTA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 44 Conhecimentos Específicos - Eletricista.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão solicita que o candidato tenha alguns conhecimentos de fórmulas que não foram apresentados ao
candidato(a) tornando a questão difícil de resolver.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 45 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 45 Conhecimentos Específicos - Engenheiro
Civil.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A técnica construtiva de sistema pré-moldado, apesar da necessidade de utilização de formas, pode erguer suas
residências sem a espera da cura do concreto. Um exemplo disso é o sistema Concreto – PVC ou de formas
metálicas, ao qual, para mini casas, consegue ser erguido rapidamente. Entretanto, O PARECER SEGUE
FAVORÁVEL À ANULAÇÃO DA QUESTÃO por, de fato, gerar dubiedade em relação à interpretação da alternativa,
por não ter deixado claro o porte do empreendimento a ser avaliado.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 47 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 47 Conhecimentos Específicos - Engenheiro
Civil.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

PARECER FAVORÁVEL À ANULAÇÃO da questão por falha de informação, atribuindo a geração do processador ao
invés do número correto da sua série.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 36 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 36 Conhecimentos Específicos - Fiscal de
Tributos Municipais.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Faltou informações na questão para a sua correta resolução.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.
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QUESTÃO Nº 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 40 Conhecimentos Específicos - Fiscal de
Tributos Municipais.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Faltou informações na questão para a sua correta resolução.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 49 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISIOTERAPEUTA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 49 Conhecimentos Específicos - Fisioterapeuta.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se será necessária a alteração do
gabarito preliminar, visto que:

A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C.

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA A LETRA “C”.

QUESTÃO Nº 44 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 44 Conhecimentos Específicos - Guarda Civil
Municipal.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Apesar desta Banca ter especificado o tema “Descompressão por tempo de serviço” no enunciado, e a questão ter
sim previsão no § 1º do Art. 42 da Lei nº 2.751 de dezembro de 2019, que fundamenta o Plano de Cargos,
Carreiras e Vencimentos (PCCV) dos servidores efetivos da Guarda Civil Municipal da Prefeitura de Iguatu,
legislação constante do conteúdo programático previsto pelo edital para o Certame. Reconhecemos que o
entendimento do assunto implicaria em buscar seu real significado em documentos ou outras legislações não
constantes do conteúdo. Mesmo que entendamos que a prática interpretativa das disposições contidas no
Programa faça parte do conhecimento que o candidato deva possuir, reconhecemos que tal exigência, em face de
sua especificidade e profundidade, ultrapassou o que entendemos por razoável para o nível do cargo. Por
entendermos que a anulação da questão não implicará em qualquer prejuízo, em razão da pontuação da mesma
ser atribuída a totalidade dos candidatos, consideramos como sendo a decisão mais justa se posicionar pela
Anulação da mesma.

Esta Banca decide pela anulação da questão.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 38 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - INSPETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 38 Conhecimentos Específicos - Inspetor de
Vigilância Sanitária.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
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pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Houve erro na divulgação do gabarito preliminar, o correto é letra B, conforme indicado na RESOLUÇÃO - RDC Nº
1, DE 1º DE OUTUBRO DE 1999 que dispõe sobre o exercício do poder de polícia pelos agentes da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária e dá outras providências.

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA A LETRA “B”.

QUESTÃO Nº 42 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MÉDICO VETERINÁRIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 42 Conhecimentos Específicos - Médico
Veterinário.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O DECRETO N°30.691, DE 29 DE MARÇO DE 1952, foi realmente revogado pelo DECRETO Nº 9.013, DE 29 DE
MARÇO DE 2017, porém esse mesmo decreto traz na Subseção V, Dos leites concentrados e desidratados, Art.
387. Para os fins deste Decreto, leites concentrados e leites desidratados são os produtos lácteos resultantes da
desidratação parcial ou total do leite por meio de processos tecnológicos específicos - § 1º Para os fins deste
Decreto, consideram-se produtos lácteos concentrados o leite concentrado, o leite evaporado, o leite
condensado e outros produtos que atendam a essa descrição.

Para fins de deferimento da questão, por o decreto estar desatualizado, defiro o recurso, mas vale frisar que
ela não está incorreta. Com o novo decreto a questão passaria a mais de uma resposta correta, por causa da
inserção do leite condensado como denominação dos leites concentrados e desidratados.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 49 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MÉDICO VETERINÁRIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 49 Conhecimentos Específicos - Médico
Veterinário.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão possui duas alternativas como resposta, portanto está anulada.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 36 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MOTORISTA CATEGORIA “AB”

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 36 Conhecimentos Específicos - Motorista
Categoria “AB”.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta banca decide pela anulação da questão, por conter na imagem a resposta para a mesma.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 47 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MOTORISTA CATEGORIA “AB”

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 47 Conhecimentos Específicos - Médico
Veterinário.
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HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Apesar de termos verificado que o conteúdo programático previsto no edital para o certame ter especificado o
assunto: sinalização de trânsito, constatamos que os dispositivos de sinalização auxiliar não foram exigidos.

Vejamos o fragmento do conteúdo programático que embasa nosso argumento:

Sinalização: tipos de sinalização; placas, marcas viárias, sinalização luminosa, sinais sonoros, gestos.

Verificamos que exatamente o tipo de sinalização contida na questão, qual seja: dispositivos de sinalização
auxiliar, não foi incluído.

Sendo assim, esta Banca decide pela anulação da questão.

Esclarecemos que um outro recurso que pleiteava a anulação da questão por também considerar a letra “C”
correta, deixará de ser fundamentada (de ter um posicionamento desta Banca) em razão da irrelevância do nosso
posicionamento, já que objetivo do recurso; a anulação da questão em tela, foi deferido.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 39 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR PEDAGOGO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 39 Conhecimentos Específicos - Professor
Pedagogo.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Existem divergências entre as teorias e há possibilidade de duplas interpretações.

Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão deve ser anulada e o RECURSO DEFERIDO.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 43 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PSICÓLOGO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 43 Conhecimentos Específicos - Psicólogo.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Para Sigmund Freud, o complexo de édipo se refere ao amor/desejo pelo genitor do sexo oposto, bem como
desejo de morte pelo genitor do mesmo sexo. No caso das meninas descreveu como “complexo de édipo
feminino”, e foi Carl Gustv Jung que nomeou de “complexo de electra”. Desta forma a resposta b também
corresponde ao conceito, devendo, portanto, ser anulada.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - RECEPCIONISTA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 40 Conhecimentos Específicos - Recepcionista.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca reconhece ter cometido um erro na divulgação do seu gabarito preliminar e decide pela mudança do
gabarito da questão da letra “B” para a letra “D”. Apesar de acatarmos os argumentos apresentados pelo
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recorrente, discordamos do seu embasamento que apesar de afirmar que a letra “D” é o gabarito da questão,
solicita a anulação da questão. A questão não deve ser anulada porque apresenta resposta. O erro cometido por
nós foi a de fornecermos um gabarito equivocado.

Portanto, como a questão possui resposta, “protocolo”. A letra ‘D” completa corretamente a lacuna. Portanto,
nossa decisão é pela mudança de gabarito.

Segue o link para que os candidatos possam realizar a pesquisa e confirmar o nosso posicionamento:

https://d24kgseos9bn1o.cloudfront.net/editorajuspodivm/arquivos/soltas%20arquivologia.pdf

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA A LETRA “D”.

QUESTÃO Nº 44 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO ADMINISTRATIVO I

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 44 Conhecimentos Específicos - Técnico
Administrativo I.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A resposta correta para a questão é a letra c, conforme a lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA A LETRA “C”.

QUESTÃO Nº 46 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO ADMINISTRATIVO I

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 46 Conhecimentos Específicos - Técnico
Administrativo I.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Por mais que o serviços públicos são realizados pela Administração Pública, não está explicito claramente no
conteúdo programático.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 47 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO ADMINISTRATIVO I

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 47 Conhecimentos Específicos - Técnico
Administrativo I.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Por mais que o serviços públicos são realizados pela Administração Pública, não está explicito claramente no
conteúdo programático.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 48 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO ADMINISTRATIVO I

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 48 Conhecimentos Específicos - Técnico
Administrativo I.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Por mais que o serviços públicos são realizados pela Administração Pública, não está explicito claramente no

https://d24kgseos9bn1o.cloudfront.net/editorajuspodivm/arquivos/soltas%20arquivologia.pdf
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conteúdo programático.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 39 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 39 Conhecimentos Específicos - Técnico em
Agropecuária.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca, acolhendo a fundamentação do recurso, decide pela anulação da questão.

Segundo a RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 454, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020, foi revogada a
PORTARIA Nº 03, DE 16 DE JANEIRO DE 1992, do MINISTÉRIO DA SAÚDE- SECRETARIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA- DEPARTAMENTO TÉCNICO – NORMATIVO, que estabelecia as DIRETRIZES E EXIGÊNCIAS REFERENTES
À AUTORIZAÇÃO DE REGISTROS, RENOVAÇÃO DE REGISTRO E EXTENSÃO DE USO DE PRODUTOS AGROTÓXICOS E
AFINS, portaria esta que apresentava em seu tópico 1.4: a classsificação toxicológica por nós adotada na
questão.

De Fato, no ano de 2019, a ANVISA, fez uma revisão toxicológica, realizando uma reclassificação toxicológica,
justificada pela necessidade de adequar a classificação toxicológica brasileira aos parâmetros de classificação
toxicológica de agrotóxicos iguais aos países da União Europeia e Ásia.

Em face desta reclassificação, a antiga classificação tóxicológica brasileira foi substituída por uma outra, conforme
apresentamos abaixo:

Categoria 1: Produto Extremamente Tóxico – faixa vermelha.

Categoria 2: Produto Altamente Tóxico – faixa vermelha.

Categoria 3: Produto Moderadamente Tóxico – faixa amarela.

Categoria 4: Produto Pouco Tóxico – faixa azul.

Categoria 5: Produto Improvável de Causar Dano Agudo – faixa azul.

Não Classificado – Produto Não Classificado – faixa verde

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 47 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM RADIOLOGIA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 47 Conhecimentos Específicos - Técnico em
Radiologia.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso assiste ao
recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:

O texto da questão traz informações contraditórias, impossibilitando sua resolução correta.
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Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 44 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 44 Conhecimentos Específicos - Técnico em
Segurança do Trabalho.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca reconhece ter cometido um erro na especificação da Norma Regulamentadora referente a
Equipamento de Proteção Individual e decide pela anulação da questão. De fato, a Norma Regulamentadora
referente a Equipamento de Proteção Individual (EPI) é a de número 6 e não a de número 5, como foi indicada na
questão.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 41 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - VIGIA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 41 Conhecimentos Específicos - Vigia.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Faltou informações na questão para a sua correta resolução.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 43 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - VIGIA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 43 Conhecimentos Específicos - Vigia.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Faltou informações na questão para a sua correta resolução.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 48 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - VIGIA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 48 Conhecimentos Específicos - Vigia.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca reconhece ter cometido um erro na divulgação do gabarito preliminar. Decidindo pela alteração do
gabarito. Apenas as proposições I e III estão corretas, portanto, o gabarito da questão passa a ser a letra “b”, pelos
motivos abaixo apresentados:

O profissional Vigia não possui porte de arma, sendo assim, de fato, quando possível, deve sempre agir com
moderação, contudo, por não exercer seu ofício munido de arma de fogo, o mesmo não terá como dela fazer uso
quando da ineficácia dos meios moderados.

Desta feita, a proposição II está errada. Restando como corretas as proposições I e III, o que permite decidir pela
mudança do gabarito.

A questão deixa de ter a letra “d” como gabarito. Decide a Banca pela alteração do gabarito para a letra “b”
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CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA A LETRA “B”.

QUESTÃO Nº 49 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - VIGIA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 49 Conhecimentos Específicos - Vigia.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca reconhece ter cometido um erro na formulação da questão e decide acatar os recursos interpostos,
decidindo-se pela anulação da questão, pelos motivos abaixo elencados:

Não é possível afirmar que o taser e o spray de pimenta são artefatos não letais comumente utilizados pelo
profissional VIGIA. Apesar da sua não letalidade, quando corretamente utilizado, somente profissionais que atuam
na segurança que possuem o direito assegurado por lei podem deles fazerem uso, não sendo o profissional VIGIA
um destes profissionais. Sendo assim, esta Banca recepciona os argumentos apresentados nos recursos e decide
pela anulação da questão.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

RECURSOS INDEFERIDOS

QUESTÃO Nº 01 - LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL - TURNO: MANHÃ

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 01 Língua Portuguesa Nível Fundamental -
Turno: Manhã.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A resolução da questão exige a análise da fala do primeiro quadrinho, apenas. Não foi citado no enunciado que
seria a fala de todos os quadrinhos. Observe que as palavras Fala baixo e Psiu destacadas nas alternativas estão
presentes, somente, no primeiro quadrinho. A palavra Psiu é uma interjeição usada para pedir ou impor silêncio.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 02 - LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL - TURNO: MANHÃ

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 02 Língua Portuguesa Nível Fundamental -
Turno: Manhã.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão é contemplada no conteúdo programático já que trata de interpretação inserido em compreensão e
interpretação de textos com palavras ou com imagens. Não foi cobrado na questão análise morfológica da classe
gramatical conjunção, porque se trata de uma interpretação da palavra em um contexto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 04 - LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL - TURNO: MANHÃ

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 04 Língua Portuguesa Nível Fundamental -
Turno: Manhã.
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HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Questão de compreensão e interpretação de texto. Não há no texto nenhuma alusão à problemas sociais como
(desemprego e violência) citados na letra D, porque são fenômenos, situações ou condições que, nas perspectivas
de determinados grupos dentro de uma sociedade, não funcionam como deveriam funcionar. A definição do que
é um problema social depende, assim, das condições e características particulares de cada formação social, bem
como da época histórica a que se refere, e traduz uma avaliação moral e ideológica, por parte de determinados
grupos em uma nação, do fenômeno em causa, fazendo-o equivaler, de forma explícita ou implícita, a um
"disfuncionamento" do sistema de cada nação. Uma das causas dos problemas sociais é a má distribuição de
renda. A questão traz uma crítica à destruição do meio ambiente, pois o aquecimento global é um processo de
mudança da temperatura média global da atmosfera e dos oceanos. O acúmulo de altas concentrações de gases
de efeito estufa na atmosfera bloqueia o calor emitido pelo Sol e o prende na superfície terrestre, aumentando a
temperatura média da Terra.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 06 - LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL - TURNO: MANHÃ

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 06 Língua Portuguesa Nível Fundamental -
Turno: Manhã.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O enunciado da questão deixou bem claro que era para assinalar, somente, as palavras que foram escritas
corretamente. Não só a palavra enchente (enxete) foi escrita errada, mas as demais palavras das alternativas A ,C
e D também. No entanto, a falta do N não interfere na análise do conteúdo da questão e não é o elemento
essencial da escolha da alternativa correta.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 07 - LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL - TURNO: MANHÃ

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 07 Língua Portuguesa Nível Fundamental -
Turno: Manhã.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão versa sobre análise morfológica da classe gramatical substantivo e não análise sintática. Na alternativa
A- ninguém é um pronome indefinido, em B- preocupada é um adjetivo, em D- sempre é um advérbio de tempo.
A única alternativa que traz a palavra destacada como substantivo é a alternativa C- poeta.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 09 - LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL - TURNO: MANHÃ

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 09 Língua Portuguesa Nível Fundamental -
Turno: Manhã.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Os substantivos uniformes são divididos em três categorias (comum de dois gêneros, sobrecomum e epicenos). A
questão cobrou que fosse marcada a opção que traz, somente, substantivos que fossem classificados na categoria
comum de dois gêneros. Na alternativa B- cobra-macho e cobra-fêmea estão dentro da categoria dos uniformes,
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mas classificados como epicenos. Já na alternativa A- agente e artista são classificados como comum de dois
gêneros.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 10 - LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL - TURNO: MANHÃ

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 10 Língua Portuguesa Nível Fundamental -
Turno: Manhã.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Segundo a gramática normativa brasileira, o substantivo epiceno é um tipo de substantivo uniforme que possui,
somente, uma palavra para os dois gêneros (masculino e feminino). Eles estão relacionados com os animais sendo
diferenciados pelas palavras “macho” ou “fêmea”. A questão pediu que fosse marcada a alternativa incorreta. O
substantivo cliente não é classificado como sobrecomum, mas como comum de dois gêneros. Para definir se ele
está se referindo a uma pessoa no feminino ou no masculino, analisa-se o artigo ou o adjetivo que acompanha a
palavra. EX: O cliente , a cliente.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 12 - LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL - TURNO: MANHÃ

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 12 Língua Portuguesa Nível Fundamental -
Turno: Manhã.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A concordância do sujeito ela com o verbo prefere está correta, porque o substantivo amores-perfeitos está
completando o sentido do verbo com a função de objeto direto. O verbo preferir, segundo a gramática normativa,
poderá ser empregado com transitividade direta e indireta ou nas formas transitiva direta, transitiva indireta ou
intransitiva. Dessa forma, os complementos verbais podem vir no singular ou no plural. Observe outros exemplos:
Ela prefere chocolate a sorvete. Henrique preferia reuniões pessoais à virtuais.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 18 - LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL - TURNO: MANHÃ

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 18 Língua Portuguesa Nível Fundamental -
Turno: Manhã.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Confundir a letra j com i não é argumento para anular a questão. É notório que as palavras eram para ser
completadas com a consoante j, porque se fosse com a vogal i não haveria gabarito.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 20 - LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL - TURNO: MANHÃ

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 20 Língua Portuguesa Nível Fundamental -
Turno: Manhã.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
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pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Segundo a gramática normativa, frases exclamativas são aquelas cujo objetivo é expressar algum tipo de emoção
de forma intensa. Quando o emissor produz esse tipo de frase, ele está revelando determinado sentimento
(urgência, medo, preocupação, pressa,admiração etc.) e, como sugere o próprio nome, essa revelação de
emoções é seguida por um ponto de exclamação(!).

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 02 - LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL - TURNO: TARDE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 02 Língua Portuguesa Nível Fundamental -
Turno: Tarde.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O texto em questão se trata de uma notícia. Quando analisamos um texto devemos observar todos os seus
aspectos de forma global e havia no final dele o nome do jornal que foi retirada a notícia e a data – (O Globo-
19/03/2008).

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 05 - LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL - TURNO: TARDE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 05 Língua Portuguesa Nível Fundamental -
Turno: Tarde.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Há um processo chamado de derivação imprópria,em que usamos uma palavra de determinada classe gramatical
como se ela fosse de outra classe. A palavra ontem é um advérbio de tempo e poderia sim, assumir o papel de
substantivo, desde que ela viesse em um contexto específico. O que não ocorreu na questão, pois para assumir a
função de substantivo, deveria estar acompanhada de um artigo. EX: O ontem já passou.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 07 - LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL - TURNO: TARDE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 07 Língua Portuguesa Nível Fundamental -
Turno: Tarde.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Segundo a gramática normativa brasileira, o plural de cidadão é cidadãos. Isso acontece, porque essa palavra é
uma exceção à regra. Outras palavras permitem duas formas como: Ancião – anciões – anciãos / Verão – verões –
verãos / Vilão – vilãos – vilões. Portanto,cidadão não se enquadra nessa regra.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 09 - LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL - TURNO: TARDE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 09 Língua Portuguesa Nível Fundamental -
Turno: Tarde.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
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QUESTÃO Nº 01 - LINGUA PORTUGUESA - MÉDIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 01 Língua Portuguesa Nível Médio.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

No texto, os versos “Eu sou filho do Nordeste , não nego meu naturá / Mas uma seca medonha me tangeu de lá
pra cá” comprovam para o leitor que “a seca medonha” foi a causa para o eu-lírico ser “tangido de lá (Nordeste)
para cá”.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 02 - LINGUA PORTUGUESA - MÉDIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 02 Língua Portuguesa Nível Médio.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A alternativa D é a única que apresenta duas palavras acentuadas, porque são proparoxítonas (médico - árvore). A
questão não induz o candidato ao erro, porque nas demais alternativas, apenas um vocábulo recebe acento e a
palavra está sendo empregada como substantivo. A questão versa sobre acentuação, excluindo-se a necessidade
de análise morfológica da classe gramatical verbo.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 15 - LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL - TURNO: TARDE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 15 Língua Portuguesa Nível Fundamental -
Turno: Tarde.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A forma correta é a mascote. Mascote é um nome feminino, proveniente da palavra feminina francesa mascotte,
e significa: pessoa, animal ou objeto a que se atribui a possibilidade de dar sorte.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 19 - LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL - TURNO: TARDE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 19 Língua Portuguesa Nível Fundamental -
Turno: Tarde.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão versa sobre substituir apenas o substantivo. Dessa forma, é notório que havendo a substituição da
palavra por outra, a alteração referente ao uso do artigo que acompanha o substantivo também deve acontecer,
porém a questão não cobrou nada refente a essa classe (artigo), pois o enunciado deixou bem claro tal afirmação.
Não é possível alterar o gabarito para a alternativa B, porque tristeza é um sentimento (substantivo abstrato), e
não uma atitude.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/mascote
http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/mascote
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Nas alternativas A, B e C o eu-lírico apresenta ações que ele executava, portanto, fatos. A carga opinativa está
efetivamente na alternativa D em que o autor afirmou que “aquela seca medonha fez tudo se atrapalhar” na
opinião dele, o que pode não ocorrer para todos do meio.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 03 - LINGUA PORTUGUESA - MÉDIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 03 Língua Portuguesa Nível Médio.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O comando da questão solicita claramente incorreções gráficas marcadoras da ORALIDADE SERTANEJO-
NORDESTINA, ou seja, fala comum da região sertanejo-nordestina, variação diatópica. A supressão dos
marcadores de plural e das terminações das palavras, tipo: cantá em vez de cantar, Natá em vez de Natal...são
marcas do rotacismo linguístico sertanejo-nordestino.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 04 - LINGUA PORTUGUESA - MÉDIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 04 Língua Portuguesa Nível Médio.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A palavra ÁGUA é dissilábica e não apresenta hiato conforme o Dicionário de Língua Portuguesa no Brasil.
Considera-se, inclusive, que a divisão silábica é decorrente da fluência da oralidade, em que o falante não
pronuncia hiatismo em sua fala.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 05 - LINGUA PORTUGUESA - MÉDIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 05 Língua Portuguesa Nível Médio.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Entre as duas palavras destacadas no fragmento há uma relação que as caracteriza HOMÔNIMAS HOMÓGRAFAS,
com grafia igual e pronúncias diferentes. ( som fechado – som aberto respectivamente). A relação de sinonímia é
relação semântica de equivalência de sentido, como ocorre em ‘enxuto’ e ‘seco’, que não altera a classe
gramatical das palavras e, no texto, a primeira é substantivo e a segunda é verbo.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 09 - LINGUA PORTUGUESA - MÉDIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 09 Língua Portuguesa Nível Médio.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Segundo o Novo Acordo Ortográfico publicado em 2009 e em pleno vigor, caiu o acento dos ditongos abertos ÉI,
ÓI, ÉU no interior das palavras, como ocorre em “ideia, assembleia, heroico, estoico”, entre outras. Mantém-se o
acento desses ditongos apenas quando estiverem localizados na última sílaba, como ocorre em “céu, véu,
escarcéu, herói”.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.



21

CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU - CE

EDITAL Nº 001/2021

QUESTÃO Nº 11 - LINGUA PORTUGUESA - MÉDIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 11 Língua Portuguesa Nível Médio.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A alternativa correta, conforme solicitado no comando da questão é a alternativa A.

Para efeito de compreensão do candidato, convém esclarecer que na alternativa B deveria sem “entre mim e ele”,
na alternativa C deveria ser “nós nos entreolhamos” e na alternativa D deveria ser “Eles não poderiam sair
conosco”.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 12 - LINGUA PORTUGUESA - MÉDIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 12 Língua Portuguesa Nível Médio.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

No item 1 ocorre o verbo haver no sentido de existir e isso o faz verbo impessoal, devendo ficar no singular.

No item 2 ocorre uma locução verbal cujo verbo principal é o verbo “existir”, que flexiona normalmente, sendo,
portanto, necessário flexionar o verbo auxiliar “haviam”.

No item 3 ocorre uma locução verbal cujo verbo principal é o verbo “haver” no sentido de existir, o que o torna
verbo impessoal, não sendo, portanto, possível flexionar seu verbo auxiliar (há).

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 14 - LINGUA PORTUGUESA - MÉDIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 14 Língua Portuguesa Nível Médio.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão não solicitou a figura específica de metáfora. A questão solicitou a alternativa em que há linguagem
metafórica, que é sinônimo de linguagem figurada, que é sinônimo de linguagem conotativa.

Alguém “ser filho do Nordeste” é linguagem metafórica, é linguagem figurada, é linguagem conotativa.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 15 - LINGUA PORTUGUESA - MÉDIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 15 Língua Portuguesa Nível Médio.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Considerando a vasta extensão do sertão nordestino e a significação de ‘esturricar’ ser ‘Secar demais, tostar,
ressequir’, não se suavizou a ideia, mas sim, houve exagero nela, o que acarreta uma hipérbole.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 16 - LINGUA PORTUGUESA - MÉDIO
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TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 16 Língua Portuguesa Nível Médio.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Segundo as regras de concordância nominal, “obrigado” equivale a ‘agradecido’ e flexiona normalmente quanto a
gênero e quanto ao número. Já a palavra “pseudo” de acordo com as mesmas regras de concordância é palavra
invariável.

Então, “ELAS RESPONDERAM: OBRIGADAS”.

“ELAS RESPONDERAM: AGRADECIDAS”.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 17 - LINGUA PORTUGUESA - MÉDIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 17 Língua Portuguesa Nível Médio.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Segundo o Novo Acordo Ortográfico vigente, as palavras compostas em que haja a presença do prefixo CO devem
ser grafadas sem hífen, no entanto, todos os compostos com a presença da letra H devem ser grafadas com hífen
e, de acordo com o mesmo Acordo, composto com as palavras “afro” e “luso” devem manter o hífen se na palavra
seguinte ocorrer mudança de nacionalidade.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 18 - LINGUA PORTUGUESA - MÉDIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 18 Língua Portuguesa Nível Médio.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

No enunciado da questão “mas uma seca medonha me tangeu de lá pra cá”, o verbo tanger está com
transitividade direta, regendo um objeto direto, portanto sem preposição.
Na alternativa A o verbo “estar” está como intransitivo seguido de adjunto adverbial.
Na alternativa B o verbo “nascer” está como verbo intransitivo: “capim no campo não nasceu”.
Na alternativa C o verbo TER está como verbo transitivo direto, regendo um objeto direto : “ Eu tinha cavalo
bom”.
Na alternativa D o verbo “correr” está como verbo intransitivo seguido de adjunto adverbial.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 01 - LINGUA PORTUGUESA - SUPERIOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 01 Língua Portuguesa Nível Superior.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Infere-se do texto, por seu teor e principal intenção da voz autoral, que o eu-lírico quer “Impor respeito à
inspiração e produção poética do sertanejo nordestino estabelecendo limites ao território poético de cada um”
fazendo uso de marcação de alguns hábitos sertanejos apenas como estratégia argumentativa.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.
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QUESTÃO Nº 02 - LINGUA PORTUGUESA - SUPERIOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 02 Língua Portuguesa Nível Superior.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Reconhece-se nas demais alternativas que a voz autoral impõe respeito, mas identificação de “apreço” somente
quando o eu-lírico, apesar de solicitar respeito, trata o “cantor de rua” como “colega”.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 03 - LINGUA PORTUGUESA - SUPERIOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 03 Língua Portuguesa Nível Superior.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Considerando o texto no verso 18, identifica-se que o ‘POIS’ equivale a ‘porque’ ou ‘porquanto’ conectivos de
valor explicativo. A equivalência do ‘pois’ a conclusão seria com a substituição deste por “portanto”, o que, no
contexto inserido, não ocorre.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 04 - LINGUA PORTUGUESA - SUPERIOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 04 Língua Portuguesa Nível Superior.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão não solicitou a figura específica de metáfora. A questão solicitou a alternativa em que há ‘linguagem
metafórica’, que é sinônimo de ‘linguagem figurada’, que é sinônimo de ‘linguagem conotativa’.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 06 - LINGUA PORTUGUESA - SUPERIOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 06 Língua Portuguesa Nível Superior.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Na reescritura, cabe ao leitor-candidato lembrar-se que o elemento coesivo CONQUANTO equivale a “embora”,
“mesmo que”, “ainda que” e todos estabelecem uma relação de concessão entre as orações postas, sendo,
portanto, todos conjunções concessivas.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 07 - LINGUA PORTUGUESA - SUPERIOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 07 Língua Portuguesa Nível Superior.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Há orações que equivalem a um sintagma nominal, que são, por isso, tradicionalmente chamadas de orações
subordinadas substantivas. Desse modo, as orações subordinadas substantivas têm as características de um
elemento nominal, assumindo, portanto, o valor e a função de um substantivo.
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A oração posta em sequência ao verbo “veja” é uma oração subordinada SUBSTANTIVA objetiva direta.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 09 - LINGUA PORTUGUESA - SUPERIOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 09 Língua Portuguesa Nível Superior.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Antítese é a figura de linguagem que emprega opostos, porém cada um no seu lugar de referência, como ocorre
em “ cante lá, que eu canto cá”.

Paradoxo é a figura de linguagem que emprega opostos para um mesmo referente como ocorre em “ meu irmão
mais velho é mais novo do que eu”.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 10 - LINGUA PORTUGUESA - SUPERIOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 10 Língua Portuguesa Nível Superior.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A indicação de substituição das palavras está bem marcada no enunciado da questão e de cada item.

I – Não mexa nas coisa do meu sertão.

Substituição solicitada: Não afronte as coisas do meu sertão.

Não caberia então o acento indicador de crase.

II - “Amigo, não tenha quêxa”

Substituição solicitada: “amigo, não guarde mágoa”

Sem prejuízo semântico ( de sentido) ao verso.

III - No verso “Porque você não conhece / nossa vida aperreada”

Solicitação: a palavra destacada está grafada de forma incorreta, pois deveria estar escrita “aperriada”

O que permite ao leitor compreender que se está falando da palavra “aperreada”.

Não há razão que inviabilize a compreensão do leitor para invalidar a questão nem o gabarito.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 11 - LINGUA PORTUGUESA - SUPERIOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 11 Língua Portuguesa Nível Superior.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

No enunciado da questão “nunca trabaiou na roça”, o verbo “trabaiar” ( trabalhar) está como intransitivo seguido
de adjunto adverbial de lugar.

Na alternativa A o verbo “ter” está como verbo transitivo direto, regendo o objeto direto “inducação”.

Na alternativa B o verbo “aprender” está como verbo transitivo direto, com objeto direto “munta ciença”
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Na alternativa C o verbo “fez” está como verbo transitivo direto, regendo o objeto direto: “ uma paioça”.

Na alternativa D o verbo “conhecer” está como verbo intransitivo seguido de adjunto adverbial de modo.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 12 - LINGUA PORTUGUESA - SUPERIOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 12 Língua Portuguesa Nível Superior.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Nos versos:

“Pra sê poeta divera,

Precisa tê sofrimento” ... verifica-se a intenção comunicativa da voz autoral que afirma: “A FIM DE SER POETA,
precisa ter sofrimento” ou “ PARA QUE você seja poeta, precisa ter sofrimento”, o que deixa bem clara a ideia de
finalidade.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 14 - LINGUA PORTUGUESA - SUPERIOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 14 Língua Portuguesa Nível Superior.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

No item 1 ocorre uma locução verbal cujo verbo principal é o verbo “haver” no sentido de existir, o que o torna
verbo impessoal, não sendo, portanto, possível flexionar seu verbo auxiliar (haveria).

No item 2 ocorre uma locução verbal cujo verbo principal é o verbo “existir”, que não é impessoal e flexiona
normalmente, por isso o verbo auxiliar deve estar flexionado ( devem existir), porém o segundo verbo do período
deveria estar flexionado (leis que nos amparem).

No item 3 ocorre uma locução verbal cujo verbo principal é o verbo “existir”, que não é impessoal e flexiona
normalmente, por isso o verbo auxiliar deveria estar flexionado (hão de existir).

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 15 - LINGUA PORTUGUESA - SUPERIOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 15 Língua Portuguesa Nível Superior.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O acento indicador de crase com a expressão A DISTÂNCIA só se coloca quando ela está DETERMINADA, como em
“Os carros devem estacionar à distancia de dois metros do portão”, o que não corre na alternativa A.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 21 - CONHECIMENTOS GERAIS - FUNDAMENTAL - TURNO: MANHÃ

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 21 Conhecimentos Gerais Nível Fundamental -
Turno: Manhã.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
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pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A temática abordada na questão, uma crítica ao preconceito racial, ao racismo, está prevista no conteúdo
programático contido no Edital para o certame, para ser mais específico, dentro do assunto: Aspectos históricos
do Brasil.

Como não reconhecer que o racismo, o preconceito racial, é uma marca característica da trajetória histórica
brasileira?

A interpretação da tirinha indica que a criança preta, diante da pergunta formulada pelo policial, apresenta a nota
fiscal em razão desta população ser constantemente vítima de preconceito. A atitude da criança preta evidencia
uma sátira da tirinha. O fato desta criança ter em mãos a nota fiscal da bicicleta, seria uma forma de se prevenir
de uma acusação de furto ou roubo. Enquanto que o Armandinho, a criança branca de cabelo azul, após afirmar
que eles eram donos das bicicletas, se surpreende com o pedido do policial, afirmando: nota fiscal? Para ele
parece muito estranho que um policial pudesse lhe pedir que apresentasse a nota fiscal da bicicleta. Enquanto
que a criança preta prontamente responde possuir a nota fiscal. É inegável que comumente os pretos neste país
costumam sofrer uma abordagem diferente dos policiais, reflexo de um profundo racismo enraizado na
sociedade. Por conhecer tal realidade, a criança preta procura se prevenir, para não ser acusado de tê-la furtado
ou roubado.

Em um outro recurso, alega-se que questões sobre interpretação textual não poderiam ser cobradas em provas
de conhecimentos gerais, por serem um conteúdo típico de português (tirinhas).

Uma leitura mais atenciosa por parte do candidato demonstrará que o conteúdo programático não faz qualquer
vedação que a prova de conhecimentos gerais pudesse exigir uma questão sobre tirinhas e com interpretação
textual.

Esta Banca reafirma seu direito de formular suas questões com total liberdade. Se podemos utilizar mapas,
tabelas, gráficos, textos jornalísticos, citações de livros, etc. Por que não teríamos a liberdade de utilizar as tirinhas
que comumente são publicadas em jornais?

Pelos argumentos apresentados, esta Banca reafirma sua decisão em manter o gabarito preliminarmente
apresentado, indeferindo os recursos interpostos.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 23 - CONHECIMENTOS GERAIS - FUNDAMENTAL - TURNO: MANHÃ

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 Conhecimentos Gerais Nível Fundamental -
Turno: Manhã.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Apenas a proposição II da questão está correta. A proposição I está errada, a Região Nordeste possui nove
Estados. O Estado do Pará integra a Região Norte do Brasil e não a Região Nordeste.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 26 - CONHECIMENTOS GERAIS - FUNDAMENTAL - TURNO: MANHÃ
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TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 26 Conhecimentos Gerais Nível Fundamental -
Turno: Manhã.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Vejamos o que foi afirmado por esta Banca na proposição I:

I. O Brasil, com aproximadamente 630 mil mortes, é o segundo país com mais vítimas fatais causadas pela doença,
ficando atrás apenas dos Estados Unidos.

Como se percebe não se fazia necessário especificar uma data. Neste caso o candidato deveria levar em
consideração a data da aplicação da prova. Como se pode observar pelo recorte do portal de notícia G1 na data
considerada, o Brasil de fato possuía aproximadamente 630 mil mortes causadas em razão da pandemia da
COVID-19. A fundamentação apresentada pelo candidato se mostra equivocada, por que não fizemos menção ao
número de casos positivos da doença. Inclusive, seria um absurdo exigir que os candidatos soubessem o número
de casos confirmados (positivos) em um determinado dia. O Brasil mantém há meses a trágica marca de ser o
segundo país no mundo com o maior quadro de letalidade (mortes) causada pela pandemia da COVID-19, sendo
superada apenas pelos EUA.

Vejamos o que foi afirmado na proposição II:

II. As últimas semanas evidenciaram um crescimento vertiginoso no número de infecções e óbitos, segundo as
autoridades públicas, tal quadro se explica pela expansão da nova cepa, a ômicron, sobretudo entre os não
vacinados e os que ainda não completaram o esquema vacinal.

Mais uma vez refutamos o argumento do recorrente de a questão possuía o erro de não especificar uma data. O
candidato deveria ter levado em consideração a data de aplicação de sua prova. E como se percebe, não exigimos
que o mesmo tivesse o conhecimento sobre um número exato de casos testados positivos e de óbitos. Exigência
que seria absurda. Apenas afirmamos que as últimas semanas (obviamente, o candidato deveria levar em
consideração as últimas semanas em relação ao dia 06/02/2022- data de aplicação de sua prova) evidenciou um
crescimento vertiginoso no número de infecções de óbitos. Exigir tal conhecimento do candidato é algo
extremamente acessível, já que o mesmo teria acesso fácil a essa informação, de que o país nas últimas semanas
vinha sofrendo um crescimento vertiginoso no número de infecções e óbitos. (Essas informações são noticiadas
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diariamente nos principais meios de imprensa)

Para efeito de comprovação apresentamos alguns dados colhidos através da Fonte: JHU CSSE COVID-19, que
apresenta dados referentes a COVID no Brasil e no mundo diariamente. Como se pode observar os dados relevam
um crescimento vertiginoso no número de óbitos nas últimas semanas.

Números registrados pela COVID-19 no Brasil:

data Número de
óbitos

1 de janeiro de 2022 33
8 de janeiro de 2022 115
18 de janeiro de 2022 325
1 de fevereiro de 2022 767
5 de fevereiro de 2022 830

Abaixo é possível verificar um crescimento vertiginoso no número de óbitos no período considerado

Segundo diversos institutos especializados, o crescimento no número de casos e de óbitos no Brasil nos últimos
meses se deve a expansão da nova variante do corona vírus, ômicron, destacando-se que a mortes nesse período
ocorreram principalmente entre os não vacinados e os que não tinham completado o esquema vacinal.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 28 - CONHECIMENTOS GERAIS - FUNDAMENTAL - TURNO: MANHÃ

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 28 Conhecimentos Gerais Nível Fundamental -
Turno: Manhã.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:
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Esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto, pelos motivos
abaixo elencados.

A partir da decisão (permissão) por parte da Câmara dos deputados de que o Presidente seja julgado por crime de
responsabilidade, o chefe do Executivo é afastado pelo período de seis meses. Nesse período assume a
Presidência de forma provisória o vice Presidente. Após o trâmite do processo, com a finalização através do
julgamento pelo Senado, caso seja condenado, o Presidente afastado é cassado, perdendo definitivamente seu
mandato. Em tal ocasião (afastamento- Impeachment) o então presidente provisório, que obviamente mantém a
condição de vice presidente, continuando na linha de sucessão, assume em definitivo a presidência.

Resolvemos apresentar um relato um pouco mais minucioso ao recorrente para demonstrar que não cometemos
nenhum erro na formulação da questão e divulgação do gabarito.

Vejamos o que foi apresentado na questão:

Marque alternativa que identifica o acontecimento político sucessivo ao Impeachment de Fernando Collor:

Como se pode perceber solicitamos que os candidatos marcassem a alternativa que identificava o acontecimento
sucessivo ao Impeachment. Com o impeachment passa a existir a condenação, a perda do mandato, ocasião em
que o vice presidente (que se encontrava na posição de presidente provisório) assume em definitivo a presidência
do país.

A letra “b” está errada por que Fernando Collor sofreu o Impeachment e 1992 e Fernando Henrique só foi eleito
presidente do Brasil em 1994.

A letra “c” está errada porque o vice de Fernando Collor era Itamar Franco e não Marco Maciel.

A letra “d” está errada. Itamar Franco como já considerado, não era senador, e sim, vice presidente, quando do
Impeachment de Fernando Collor.

A letra “A” por responder perfeitamente a questão, será mantida como gabarito da questão.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 29 - CONHECIMENTOS GERAIS - FUNDAMENTAL - TURNO: MANHÃ

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 29 Conhecimentos Gerais Nível Fundamental -
Turno: Manhã.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Vejamos o que fora solicitado como comando no enunciado da questão:

Marque a alternativa que identifica a cidade que representava a sede da capital do Brasil antes da construção de
Brasília:

Como se pode perceber a questão em tela exigia que o candidato marcasse a alternativa que identificava qual era
a cidade sede da capital do Brasil antes da Construção de Brasília. Antes de Brasília, a capital do Brasil era o Rio de
janeiro. A questão não perguntava quais cidades já tinham sido as capitais do Brasil. Salvador de fato figurou
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como capital do país no período entre 1548 a 1763. De 1763 até 1960 a capital do Brasil foi o Rio de Janeiro.
Portanto, em 1960, com a inauguração de Brasília, ocorre a transferência da capital do país, que deixa de ser o Rio
de Janeiro e passa a ser Brasília.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 30 - CONHECIMENTOS GERAIS - FUNDAMENTAL - TURNO: MANHÃ

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 30 Conhecimentos Gerais Nível Fundamental -
Turno: Manhã.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão em tela não possui qualquer problema de coesão. Possivelmente a dúvida do candidato se explique
porque Baú e Barro Alto tanto correspondem a nomes de lagoas como Distritos existentes no município.

Vejamos a citação constante na página (site) da Prefeitura de Iguatu:

Geografia

Área: 1.029,002 km².

Altitude: 217m.

Latitude: 6°22.

Longitude: 39°18. Mesorregião: CentroSul.

Microrregião: Iguatu.

Limites: Norte: Quixelô; Sul: Cedro; Leste: Orós, Icó e Cedro; Oeste: Cariús, Jucás e Acopiara.

Acidentes Geográficos: Rio Jaguaribe, Riacho Antônio, Lagoas: Iguatú, Baú e Barro Alto.

Recursos Hídricos: Pluviometria: (a média anual é de 805,3mm).

Hidrografia

Rio Jaguaribe, Rio Trussú

Lagoas: Iguatú, Baú, Barro Alto, Bastiana

Pluviometria: média anual de 805,3mm.

Apresentamos o link para que o candidato possa verificar nossa fundamentação:

https://iguatu.ce.gov.br/a-cidade/

Apesar de não ter sido mencionado na citação acima, Telha também corresponde a uma lagoa existente na
cidade, localizada na parte central do município.

O fato de Baú e Barro Alto corresponderem a denominações de Distritos do município não determina que

https://iguatu.ce.gov.br/a-cidade/
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também não correspondam a denominações de lagoas existentes no município.

Segundo dados constantes no PERFIL MUNICIPAL DE IGUATU (2017) do Instituto de Pesquisa e Estratégia
Econômica do Ceará – IPECE, página 5, os Distritos de Iguatu são oito: Iguatu (sede), Barreiras, Barro Alto, Baú,
Gadelha, José de Alencar, Riacho Vermelho e Suassura.

Segue o link para verificação do recorrente:

https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2018/09/Iguatu_2017.pdf

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 31 - CONHECIMENTOS GERAIS - FUNDAMENTAL - TURNO: MANHÃ

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 31 Conhecimentos Gerais Nível Fundamental -
Turno: Manhã.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão exigia que o candidato marcasse a alternativa que identificasse as atividades econômicas mais
importantes exploradas no Brasil durante o período colonial.

Senão vejamos o enunciado:

Os três primeiros séculos de nossa história após a chegada dos portugueses marcam o chamado período colonial
brasileiro, onde, por meio de um sistema de exploração denominado de Pacto colonial, Portugal procurou ao
máximo extrair destas terras riquezas que pudessem propiciar o seu enriquecimento. Apesar da exploração ter
abrangido uma série de atividades, duas delas se destacam como as mais significativas ao longo desse período.
Marque a alternativa que as identificam:

A resposta para a pergunta formulada é a letra “b”, cana de açúcar e ouro.

A atividade cafeeira sofre uma rápida ascensão no início do século XIX, só vindo a se firmar como importante
atividade econômica durante o II Reinado, portanto, em um momento posterior ao período colonial. Obviamente,
durante o II Reinado, o Brasil já constituía em um Estado soberano, não sendo mais uma colônia.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 32 - CONHECIMENTOS GERAIS - FUNDAMENTAL - TURNO: MANHÃ

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 32 Conhecimentos Gerais Nível Fundamental -
Turno: Manhã.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão não apresenta qualquer problema. O enunciado claramente afirmava que o mapa apresentado se
referia às zonas geográficas nordestinas, demarcando-as através de números. Quatro são as zonas geográficas
nordestinas. Respectivamente, o número 1 corresponde zona geográfica Meio Norte, o número 2 corresponde a
zona geográfica Sertão, o número 3 corresponde a zona geográfica do agreste e o número 4 corresponde a zona
geográfica da Zona da Mata.

https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2018/09/Iguatu_2017.pdf
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Como se pode perceber a questão é bastante clara e objetiva não deixando a desejar sobre as alternativas. Como
se observa, o enunciado pediu que o candidato marcasse a alternativa que indicava o número que correspondesse
a zona geográfica sertão. Devendo ser do conhecimento do candidato que o Estado do Ceará se encontra dentro
da área geográfica considerada (sertão), o nível exigido atende perfeitamente o grau de escolaridade exigido na
prova, além de ter obedecido o conteúdo programático previsto pelo Edital do certame.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 33 - CONHECIMENTOS GERAIS - FUNDAMENTAL - TURNO: MANHÃ

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 33 Conhecimentos Gerais Nível Fundamental -
Turno: Manhã.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Os argumentos apresentados pelo recorrente não comprovam qualquer erro cometido por esta Banca na
formulação da questão, senão vejamos:

“No dia 25 de janeiro de 2019, a Barragem I, na mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), se rompeu”.

Agora vejamos uma matéria contida no site www.todamateria.com sobre os principais desastres ambientais
ocorridos no Brasil:

13. Rompimento da barragemMina do Feijão em Brumadinho (2019)

Local: Brumadinho, interior do estado de Minas Gerais

Data: 25 de janeiro de 2019

Mortes: 259 pessoas

Quantidade: 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos

Empresa culpada: Vale S.A. (antiga Companhia Vale do Rio Doce - CVRD)

Considerado um dos maiores desastres ambientais do Brasil, o rompimento da barragem na cidade mineira de
Brumadinho aconteceu no início de 2019 na Mina Córrego do Feijão.

Segue o link para que o candidato possa verificar o nosso posicionamento:

https://www.todamateria.com.br/desastres-ambientais-no-brasil/

Em razão do recurso não ter comprovado qualquer erro cometido por esta Banca na formulação da questão e do
gabarito apresentado, esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, indeferindo o recurso
interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 34 - CONHECIMENTOS GERAIS - FUNDAMENTAL - TURNO: MANHÃ

http://www.todamateria.com
https://www.todamateria.com.br/desastres-ambientais-no-brasil/
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TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 34 Conhecimentos Gerais Nível Fundamental -
Turno: Manhã.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Vejamos o que foi apresentado na proposição I:

I- A localidade onde se originou a cidade de Iguatu era anteriormente habitada pelos índios Quixelôs.

A proposição apresentada está correta e encontra embasamento em diversas fontes históricas. Como se percebe,
afirmamos que a localidade onde se originou a cidade de Iguatu era anteriormente habitada pelos índios Quixelôs.

Para que pudéssemos invalidar a proposição, acatando a fundamentação apresentada no embasamento do
recurso, o recorrente deveria ter comprovado que os índios Quixelôs não habitavam a localidade.

Vejamos a seguir uma citação presente no site da Prefeitura de Iguatu:

HISTÓRICO

Em 1707, o padre João de Matos Serra, prefeito das missões, percorreu a região habitada pelos aguerridos
Quixelôs, visitando, de passagem, terras em que se acha localizado o atual Município de Iguatu. As lutas que,
posteriormente, se travaram entre colonizadores e indígenas tiveram como conseqüência a pacificação e o
aldeamento dos Quixelôs, num sítio próximo a confluência do Jaguaribe com Trussu. O aldeamento, que era
conhecido como Venda passou a ser identificado pelo nome de Telha, em virtude da configuração convexa de
suas terras, que convergiam para o rio Trussu.

Segue o link para a consulta do candidato:

https://iguatu.ce.gov.br/a-cidade/

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 35 - CONHECIMENTOS GERAIS - FUNDAMENTAL - TURNO: MANHÃ

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 35 Conhecimentos Gerais Nível Fundamental -
Turno: Manhã.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca reconhece ter cometido um erro na formulação da questão, omitindo a palavra “anos”.

Senão vejamos a transcrição do enunciado:

No ano de 2022 o Brasil completará duzentos de sua Independência Política, inquestionavelmente, um dos fatos
mais importantes de sua História.

O correto seria termos afirmado:

No ano de 2022 o Brasil completará duzentos “anos”de sua Independência Política, inquestionavelmente, um dos

https://iguatu.ce.gov.br/a-cidade/
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fatos mais importantes de sua História.

Contudo, é visível que a omissão não causou qualquer prejuízo de entendimento ou dubiedade. Até porque o
comando final da questão deixava claro que a questão era referente à Independência do Brasil.

Senão vejamos o comando presente no enunciado:

“Acerca da Independência é válido afirmar que”:

Desta feita, o recorrente não comprovou que a omissão da palavra “anos” gerou um prejuízo para a compreensão
da questão. Anulá-la, implicaria em prejuízo aos candidatos que se atentaram para a integralidade do enunciado,
acertando a questão pelo conhecimento do assunto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 21 - CONHECIMENTOS GERAIS - FUNDAMENTAL - TURNO: TARDE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 21 Conhecimentos Gerais Nível Fundamental -
Turno: Tarde.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Apesar do erro de digitação cometido, tendo sido citado na prova a expressão “princípios” ao invés da palavra
“principais”, consideramos que em nenhum momento o equívoco acarretou prejuízo de entendimento da
questão. Até porque, como se pode perceber na integralidade do enunciado formulado, apresentamos o seguinte
comando:

“Marque a alternativa que apresenta o nome do iguatuense considerado no texto”:

A questão em tela apresentou elementos que possibilitavam o seu perfeito entendimento. Tendo a questão
considerado:

Iguatu, município localizado na porção centro sul do estado do Ceará, ocupa uma posição de extrema importância
em razão de um dos seus filhos ter figurado como um dos princípios compositores e parceiros do rei do baião Luiz
Gonzaga. Desta brilhante parceria nascerammúsicas monumentais, destacando-se entre elas, “Asa Branca”.

Em face da questão ter apresentado elementos que possibilitavam identificar o compositor, além de ter solicitado
que o candidato marcasse o nome do iguatuense considerado, esta Banca decide pela manutenção do seu
gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 22 - CONHECIMENTOS GERAIS - FUNDAMENTAL - TURNO: TARDE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 22 Conhecimentos Gerais Nível Fundamental -
Turno: Tarde.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto, pelos motivos
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abaixo elencados:

Como se pode perceber no enunciado foi considerado:

No início do século passado a cidade de Iguatu se destacou como um dos principais polos econômicos do Estado
do Ceará, em muito se beneficiando com a expansão da estrada de ferro de Baturité até a cidade do Crato.

Vejamos a citação a seguir contida no documento: A MODERNIZAÇÃO NO INTERIOR DO CEARÁ: O CINEMA E O
TREM NA CIDADE DE IGUATU, NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX, página 8 de autoria de NAIARA
LEONARDO ARAÚJO.

(...) O trem surge como uma necessidade para fazer escoar mais rápido a produção de algodão da região, vista
como a maior produção do estado (...)

Link para consulta:

http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1364646577_ARQUIVO_artigoanpuh2.pdf

Vejamos uma outra citação, presente no documento: CONFIGURAÇÃO TERRITORIAL, MEMÓRIA E PATRIMÔNIO
NO DISTRITO DE JOSÉ DE ALENCAR - CEARÁ – BRASIL (Simpósio Nacional de Geografia Urbana páginas 20 e 21):

Os capitais oriundos da produção do algodão tornaram-se os grandes pilares para o desenvolvimento da cidade
no início do século XX, (...) a produção algodoeira, no período que se estende dos anos 20 aos anos 70 do século
XX, ocorreu um processo de acumulação interna em Iguatu e no Ceará. (...) na escala do município, foi propícia
para uma série de transformações socioespaciais. (...) No final do século XIX o cultivo do algodão, os grandes
latifundiários foram beneficiados, tendo uma mão-de-obra abundante e um comércio lucrativo, crescente e que
precisava que sua produção escoasse. A crise do abastecimento internacional de algodão, com a guerra civil
americana, potencializou a produção de algodão para exportação, ajudando a dinamizar as economias do sertão
na segunda metade do século XIX (DANTAS, 2006). A criação de uma rede de transportes que ligassem o sertão
produtor de algodão, ao porto de Fortaleza tornou-se necessária para a exportação do algodão para o mercado
internacional, notadamente para Inglaterra.

Link para consulta:

file:///C:/Users/Angelo%20Borges/Downloads/aleitedebarros,+Charles+Ibraim+Cardoso+Duarte.pdf

Apesar de concordarmos com a importância que a pecuária desempenhava no município, vale destacar que
segundo relatos históricos, a região passou a conhecer o processo desbravador colonizador no final do século XVII,
tendo de fato a pecuária ocupado um papel de protagonismo nesse processo. Contudo, em nenhum momento, a
pecuária pode ser destacada como o fato determinante para a construção da ferrovia no município de Iguatu.
Sendo relevante destacar que o surgimento das ferrovias no Brasil remonta a meados do século XIX. Então se de
fato a pecuária demandava tal forma de escoamento da produção (ferrovias), como explicar que esta tenha
levado mais de meio século para ser implantada no município? Não nos parece lógico. Afinal, a pecuária além de
“mercadoria é o seu próprio frete”, sendo uma atividade que se movimenta por si mesma, dispensando ou não
dependendo de um meio de transporte tão oneroso para poder ser escoada; além de quê, não nos parece lógico,
em face das deficiências de conservação, que a carne fosse transportada após o abate.

O momento de pujança econômica de Iguatu, considerado na questão: (No início do século passado a cidade de

http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1364646577_ARQUIVO_artigoanpuh2.pdf
file:///C:/Users/Angelo%20Borges/Downloads/aleitedebarros,+Charles+Ibraim+Cardoso+Duarte.pdf
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Iguatu se destacou como um dos principais polos econômicos do Estado do Ceará) deve ser relacionado a
atividade algodoeira e não a pecuária, como bem destacamos nos documentos citados. Como podemos verificar
foi o algodão o fator determinante para que a cidade fosse contemplada com a ferrovia. Por não ser correto
considerar que a ferrovia tenha cumprido um importante papel de escoamento da pecuária, já que esta poderia
se auto transportar, seguimos o posicionamento de considerar que o momento de pujança econômica de Iguatu
no cenário estadual se deve ao algodão, tendo inegavelmente esta atividade determinado a construção do
equipamento de transporte considerado (ferrovia) e dele se beneficiado.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 23 - CONHECIMENTOS GERAIS - FUNDAMENTAL - TURNO: TARDE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 Conhecimentos Gerais Nível Fundamental -
Turno: Tarde.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Um dos recursos interpostos na questão em tela se mostra equivocado porque a variante considerada no
enunciado não foi a deltacron e sim a ômicron. Segundo estudos preliminares a variante deltacron consistiria em
uma nova variante resultante da combinação das variantes delta e ômicron.

Vejamos a citação por nós apresentada na formulação do enunciado:

No fim de 2021 uma nova variante do corona vírus foi descoberta causando bastante apreensão na comunidade
científica. Denominada de Ômicron, esta nova cepa foi classificada pela OMS (Organização Mundial da Saúde),
como uma variante de preocupação.

Como se percebe, em nenhum momento fizemos menção a variante deltacron, e sim a ômicron.

Em outro recurso o candidato considerou:

“ATÉ OS DIAS ATUAIS NÃO SE SABE, AO EXATO, ONDE A VARIANTE SURGIU”.

Vejamos agora o comando por nós apresentado no enunciado:

Marque a alternativa que apresenta o país onde primeiramente se detectou esta nova variante:

Como se percebe em momento algum solicitamos dos candidatos que marcassem a alternativa que identificava o
país onde a variante ômicron surgiu. Nossa solicitação era a identificação do país onde primeiramente se detectou
a variante.

Para nós o nível da questão é bastante acessível em razão da ampla repercussão que o tema recebeu nos meios
de imprensa:

Vejamos a imagem abaixo da captura que realizamos de uma reportagem apresentada pelo site de notícias da
CNN:
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Segue o link para a consulta do candidato:

https://brasil.elpais.com/ciencia/2021-12-13/angelique-coetzee-a-medica-que-detectou-o-primeiro-caso-da-
nova-variante-da-covid-19-a-omicron-nao-sera-tao-grave-como-a-delta.html

Sendo assim, esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, letra “C”, indeferindo os recursos
interpostos.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 26 - CONHECIMENTOS GERAIS - FUNDAMENTAL - TURNO: TARDE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 26 Conhecimentos Gerais Nível Fundamental -
Turno: Tarde.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Equivoca-se o recorrente ao afirmar que a FORMA de governo adotada pelo Brasil é a República. A República é o
REGIME de Governo adotado pelo Brasil.

Para uma melhor elucidação, informamos que a Monarquia e a República consistem em REGIMES de Governo. O
Presidencialismo e o Parlamentarismo correspondem a SISTEMAS de Governo. Enquanto a Centralização
(Unitária) e a descentralização através do FEDERALISMO, correspondem a FORMAS de Governo (Estado).

Passemos a uma análise das proposições da questão:

Proposição a. Se tratar de um Regime de Governo, assegurando ao Presidente da República uma posição de
supremacia hierárquica sobre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF).

(Está errada): Federalismo não se trata de um Regime de Governo. Nem tampouco a nossa Constituição assegura
supremacia hierárquica do Presidente sobre o Congresso e sobre o STF. Nosso regime constitucional é regido pela
autonomia dos poderes, não assumindo nenhum deles uma posição de supremacia hierárquica sobre os demais.
Na verdade, eles possuem funções diferentes.

https://brasil.elpais.com/ciencia/2021-12-13/angelique-coetzee-a-medica-que-detectou-o-primeiro-caso-da-nova-variante-da-covid-19-a-omicron-nao-sera-tao-grave-como-a-delta.html
https://brasil.elpais.com/ciencia/2021-12-13/angelique-coetzee-a-medica-que-detectou-o-primeiro-caso-da-nova-variante-da-covid-19-a-omicron-nao-sera-tao-grave-como-a-delta.html
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Proposição b. Se tratar de um Sistema de Governo que assegura a divisão do Poder no Brasil em duas instâncias:
o Poder Executivo e o Poder Legislativo.

(Está errada) Primeiramente o Federalismo não corresponde a um Sistema de Governo. Segundo a Constituição
em vigor, o Sistema de Governo vigente hoje no país é o Presidencialismo. Vale também considerar que a vigente
Constituição Brasileira adotou o modelo tripartite, prevendo a existência de três Poderes: Executivo, Legislativo e
Judiciário

Proposição c. Se tratar de uma Forma de Governo que preconiza a descentralização e autonomia dos entes que
o Integram: União, Estados, Municípios e Distrito Federal.

(Está correta) Segundo a Forma Federativa, adotada pelo Brasil, impera a descentralização e autonomia dos entes
que compõem o Estado.

Proposição d. Se tratar de uma Sistema de Governo que implica no enfraquecimento da autoridade do Presidente
da República, condicionando as suas decisões à aprovação da maioria dos membros do Congresso Nacional.

(Está errada). O Federalismo não implica no enfraquecimento da autoridade do Presidente, condicionando as suas
decisões à aprovação da maioria dos membros do Congresso Nacional. O que na verdade existe em um Estado
Democrático de Direito é que cada um dos Poderes deve exercer a sua função precípua. O Executivo (Executa-
administra), o Legislativo (Legifera-cria as Leis) e o Judiciário (zela pelo cumprimento das Leis).

Desta feita, salientamos que o Federalismo pode ser definido como sendo a forma de organização do Estado em
que os entes federados são dotados de autonomia política, administrativa, tributária e financeira e se aliam na
criação de um governo central por meio de um pacto federativo.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 27 - CONHECIMENTOS GERAIS - FUNDAMENTAL - TURNO: TARDE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 27 Conhecimentos Gerais Nível Fundamental -
Turno: Tarde.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Uma leitura mais atenciosa por parte do recorrente evidenciará que o conteúdo programático constante no Edital
para ao certame, previa o assunto: Aspectos históricos, e políticos do Brasil. Sendo lógico considerar que o
período da Ditatura no Brasil (1964-1985) corresponde uma parte relevante de nossa história.

Ao longo de quase duas décadas de Ditadura Militar, o Brasil foi governado pelos generais: Castelo Branco, Costa
e Silva, Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo.

Juscelino Kubitschek foi Presidente do Brasil entre 1956 e 1961, portanto, antes da Ditadura Militar, que se iniciou
em 1964.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.
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QUESTÃO Nº 29 - CONHECIMENTOS GERAIS - FUNDAMENTAL - TURNO: TARDE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 29 Conhecimentos Gerais Nível Fundamental -
Turno: Tarde.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

As três proposições apresentadas na questão estão corretas, portanto, a letra “d” é o gabarito da questão.

Em face do questionamento do recorrente ter ocorrido apenas da proposição III: centraremos nossa análise
apenas nesta proposição.

Em nenhum momento a proposição III se refere ao desempenho do PIB Brasileiro no ano de 2021. (Estudo que
identifica o comportamento do PIB ao longo de um período, se houve crescimento, estagnação, desaceleração,
queda, etc).

O que afirmamos na proposição é que o Brasil representa a maior economia, o maior PIB, entre os países da
América do Sul.

O Brasil representa um dos maiores PIB do Planeta, já tendo ocupado a 6ª posição no ranking mundial, ocupando
atualmente, segundo alguns estudiosos, a posição de 11ª a 13ª no ranking mundial e a 1ª posição no ranking da
América do Sul.

Apesar do fraco desempenho da economia brasileira no ano de 2021, o Brasil continua a representar a maior
economia do continente, o maior PIB.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 30 - CONHECIMENTOS GERAIS - FUNDAMENTAL - TURNO: TARDE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 30 Conhecimentos Gerais Nível Fundamental -
Turno: Tarde.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, indeferindo os recursos interpostos, pelos
motivos abaixo elencados:

Primeiramente é importante considerar que a Banca seguiu rigorosamente, na formulação de suas questões, o
conteúdo programático constante no Edital para o Certame:

Senão vejamos:

Fragmento do conteúdo programático- conhecimentos gerais: nível fundamental

Atualidades culturais do Mundo, Brasil, Ceará e do Município de Iguatu – CE.

Como se percebe, a questão obedeceu ao conteúdo previsto. Como negar que a indicação e a posse de dois dos
mais renomados artistas em suas respectivas áreas: a atriz Fernanda Montenegro e o cantor e compositor
Gilberto Gil, para uma das mais respeitadas instituições culturais do país, a ABL (Academia Brasileira de Letras),
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quando tradicionalmente apenas literatos são indicados, não possa ser considerado um acontecimento relevante
na cultura do país? Tanto o foi, que a imprensa lhe ofertou enorme repercussão e cobertura, fato que nos fez
optar pelo tema na elaboração da questão.

A indicação e a posse de dois dos mais conhecidos e importantes artistas do país para uma das mais renomadas
instituições culturais do país, representa sim um acontecimento relevante para a nossa cultura. Tanto é verdade
que, caso o recorrente faça uma pesquisa sobre sites específicos de atualidades sobre acontecimentos que
marcaram o ano de 2021, o acontecimento retratado na questão estará presente.

Em outro recurso, o recorrente alega que não há uma inovação por parte da ABL na indicação de Fernanda
Montenegro e Gilberto Gil, que se destacam muito mais como artistas do que escritores, porque anteriormente a
Academia teria indicado o inventor Santos Dumont para ocupar uma de suas cadeiras.

Primeiramente esclarecemos que apesar de ter sido indicado, Santos Dumont acabou não tomando posse,
portanto não ingressando nos quadros da ABL. Mas mesmo assim, queremos registrar que Santos Dumont possui
obras literárias publicadas. Senão vejamos a imagem a seguir, extraída do site de pesquisa Wikipédia, com farta
base de referência na parte final da página do site:

Vale também considerar que Fernanda Montenegro e Gilberto Gil também escreveram livros.

Registramos que dentre as centenas de personalidades que passaram pela ABL e as que atualmente são membros,
poderá sim se apontar alguns nomes que tradicionalmente não se destacam como literatos/escritores. Mas nem
por isso se pode considerar que a tradição da ilustre Academia é a de indicar personalidades ligadas às letras, não
sendo um erro considerar que a indicação de uma atriz e de um cantor em 2021 representou uma inovação.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 32 - CONHECIMENTOS GERAIS - FUNDAMENTAL - TURNO: TARDE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 32 Conhecimentos Gerais Nível Fundamental -
Turno: Tarde.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Não nos parece útil nos aprofundarmos nas sutilezas que distinguem, conceitualmente, o socialismo e o
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comunismo. Contudo, inegavelmente, ao nos referirmos a Rússia, após a Revolução bolchevique de 1917, e a
partir de 1922, a URSS com a formação da União das Repúblicas Socialista Soviéticas, comumente nos referimos
ao seu modelo econômico como sendo socialista ou comunista. Não nos esqueçamos que o próprio símbolo da
bandeira da URRS era a foice e o martelo, tradicionalmente lembrados como símbolos do comunismo ou do
socialismo.

Portanto, é perfeitamente correto considerarmos que a Guerra Fria, colocou em lados opostos, duas nações e
seus respectivos modelos econômicos: EUA (Capitalismo) x URSS (Socialismo ou Comunismo).

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 33 - CONHECIMENTOS GERAIS - FUNDAMENTAL - TURNO: TARDE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 33 Conhecimentos Gerais Nível Fundamental -
Turno: Tarde.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Como se pode observar esta Banca forneceu como gabarito preliminar para a questão a letra “C”. Portanto, não
nos parece lógico que o recorrente tenha alegado em sua fundamentação que foi divulgado a letra “B” como
gabarito.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 21 - CONHECIMENTOS GERAIS - MÉDIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 21 Conhecimentos Gerais Nível Médio.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O recurso em questão alega em seu embasamento que a ponte metálica de Iguatu não possui a denominação
oficial de Demócrito Rocha, e sim, Fernades Távora. Contudo, não é apresentado nenhuma fundamentação válida
que possibilitasse a averiguação por esta Banca.

Em contrapartida, apresentamos uma fonte que credencia nosso posicionamento: “O Despertar da Vila: Urbanismo
Colaborativo na Vila Neuma em Iguatu-CE” - Universidade de Fortaleza - Centro de Ciências Tecnológicas -
Arquitetura e Urbanismo/2018 de autoria de Maria Araújo de Oliveira, páginas 18 e 19.

Vejamos a ilustração das páginas consideradas:
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Pela impossibilidade de projetarmos a imagem numa dimensão que possibilite a leitura, disponibilizamos o link a
seguir para que o candidato possa constatar a nossa fundamentação:

https://issuu.com/marianaaraujodeoliveira/docs/o-despertar-da-vila

Em razão do recurso não ter apresentado um meio de comprovação que pudesse ser verificado por esta Banca,
decidimos pela inépcia do recurso. Assim sendo, esta Banca decide pela manutenção de seu gabarito preliminar,
indeferindo o recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 22 - CONHECIMENTOS GERAIS - MÉDIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 22 Conhecimentos Gerais Nível Médio.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, indeferindo o Recurso interposto, pelos motivos
abaixo elencados.

Uma leitura mais atenciosa por parte dos recorrentes evidenciará que a questão não faz nenhuma afirmação
equivocada. O enunciado faz uma afirmação correta ao considerar que a Região Nordeste possui a maioria dos
bens culturais listados pelo IPHAN, como patrimônio imaterial, não tendo afirmado em momento algum que as
quatro assertivas correspondiam a bens culturais nordestinos. Tanto é verdade, que essa foi exatamente a
solicitação feita pela questão. Pedindo que fosse marcada a assertiva que se excetuava entre os bens culturais
nordestinos. De fato, as quatro assertivas apresentadas na questão correspondem a bens culturais considerados
patrimônios culturais imateriais pelo IPHAN. Entretanto, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré corresponde a um
bem cultural do Estado do Pará, ou seja, da Região Norte e não da Região Nordeste.

Como se pode perceber, a assertiva “a” responde perfeitamente a solicitação feita pela questão. O Círio de Nossa
Senhora de Nazaré corresponde a um patrimônio cultural imaterial da Região Norte e não da Região Nordeste.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

https://issuu.com/marianaaraujodeoliveira/docs/o-despertar-da-vila
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QUESTÃO Nº 23 - CONHECIMENTOS GERAIS - MÉDIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 Conhecimentos Gerais Nível Médio.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

De fato, fora cometido um erro de digitação na formulação do enunciado ao ter redigido “representes” ao invés
de “representantes”. Contudo, tal equívoco não comprometeu o perfeito entendimento da questão. Até porque o
enunciado apresentou uma solicitação no final do enunciado que deixava bastante claro o seu comando:

Senão vejamos a parte do enunciado considerado:

Marque a alternativa que apresenta corretamente os cargos que serão escolhidos nestas eleições, além do cargo
de Presidente da República:

Como se percebe, a questão solicitou que os candidatos marcassem a alternativa que apresentava os cargos que
serão escolhidos na referida eleição.

Em razão do erro de digitação cometido na parte inicial do enunciado não ter representado qualquer empecilho
para a resolução da questão, em face do mesmo enunciado ter apresentado uma expressão (os cargos) que
possibilitava a perfeita compreensão da questão, esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar.
Anular a questão representaria um equívoco por prejudicar os candidatos que acertaram a questão, por terem
compreendido a solicitação apresentada na íntegra do enunciado e por possuírem o conhecimento sobre o tema
proposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 24 - CONHECIMENTOS GERAIS - MÉDIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 24 Conhecimentos Gerais Nível Médio.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O esquema das proposições não fere o que foi disposto no edital. A consideração feita pelo Edital se refere a
vedação de que as alternativas (opções das respostas) não se apresentem com os termos N.D.A (nenhuma das
alternativas) ou equivalente, como por exemplo, N.D.R (nenhuma das respostas). Tal posicionamento da Banca
considera o esquema de proposições (opções múltiplas) independentes, onde o termo N.D.A ou equivalente
constasse da questão.

Contudo, é fácil perceber que a questão (em suas proposições) exigia do candidato, a partir da análise das
proposições, que o candidato identificasse a quantidade de proposições corretas, ou seja, a proposição
questionada, em si, não apresenta qualquer autonomia. O foco da questão reside na identificação da quantidade
de proposições corretas, onde a resposta possível poderia ser de (nenhuma das proposições a três proposições
corretas).

Em razão das três proposições apresentadas estarem incorretas, a quantidade de questões corretas na questão é
(zero), o que nos faz ratificar como gabarito da questão a letra “A”.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.
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QUESTÃO Nº 25 - CONHECIMENTOS GERAIS - MÉDIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 25 Conhecimentos Gerais Nível Médio.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O esquema das proposições não fere o que foi disposto no edital. A consideração feita pelo Edital se refere a
vedação de que as alternativas (opções das respostas) não se apresentem com os termos N.D.A (nenhuma das
alternativas) ou equivalente, como por exemplo, N.D.R (nenhuma das respostas). Tal posicionamento da Banca
considera o esquema de proposições (opções múltiplas) independentes, onde o termo N.D.A ou equivalente
constasse da questão.

Contudo, é fácil perceber que a questão (em suas proposições) exigia do candidato, a partir da análise das
proposições, que o candidato identificasse a quantidade de proposições corretas, ou seja, a proposição
questionada, em si, não apresenta qualquer autonomia. O foco da questão reside na identificação da quantidade
de proposições corretas, onde a resposta possível poderia ser de (nenhuma das proposições a três proposições
corretas).

Em outro recurso apresentado alega-se que o gabarito considerado pela Banca é a letra “C”, duas proposições
corretas. Equivoca-se o recorrente. Apenas a proposição I da questão em tela está correta. Portanto, a questão
possui 1 proposição correta, fato que nos fez considerar a letra “B” como o gabarito da questão.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 26 - CONHECIMENTOS GERAIS - MÉDIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 26 Conhecimentos Gerais Nível Médio.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão em tela apresentou três proposições relacionadas à independência do Brasil, solicitava a sua análise e
que marcasse a quantidade de proposições corretas.

Na questão observa-se que apenas as proposições I e III estão corretas.

Senão vejamos a explicação:

Proposição I (está correta): A decisão de D. João VI pela Abertura dos Portos, implicou, na prática, no fim do Pacto
Colonial, o que assegurou uma maior liberdade nas transações comerciais desenvolvidas pela Colônia, o que de
fato, representou um passo importante no processo de Independência.

Proposição II (está errada): Como bem salientou o próprio recorrente, a primeira nação a reconhecer a
Independência do Brasil foram os Estados Unidos e não a Inglaterra.

Proposição III (está correta): As pretensões e decisões tomadas pelas Cortes de Lisboa na Revolução do Porto não
se limitavam ao interesse de que o Príncipe Regente D. Pedro retornasse a Portugal. As medidas tomadas por D.
João VI durante sua permanência no Brasil, a exemplo da Abertura dos Portos e da Liberação da atividade
industrial na Colônia, representavam sérios empecilhos à continuidade da exploração da burguesia portuguesa
sobre o Brasil. A exigência que fizeram no retorno do Príncipe, na verdade, tinha esse intuito, esvaziar as
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conquistas obtidas durante a Era Joanina, anular as medidas que garantiam um relativo grau de autonomia ao
Brasil, que possibilitariam restaurar a inteira submissão da Colônia à metrópole portuguesa, através do
restabelecimento do Pacto Colonial.

Por ter exigido a quantidade de questões corretas, esta Banca forneceu e decide pela manutenção da letra “C”
como o gabarito da questão.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 30 - CONHECIMENTOS GERAIS - MÉDIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 30 Conhecimentos Gerais Nível Médio.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão em tela apresenta três proposições, das quais apenas a I e a II estão corretas.

O recurso interposto alega em seu embasamento que o município não possui uma lagoa determinada Iguatu.

Mas vejamos a afirmação presente na página 7 de um importante documento elaborado pelo Ministério das Minas
e Energia, denominado DIAGNÓSTICO DOMUNICÍPIO DEIGUATU:

“RECURSOS HÍDRICOS”

3.1 Águas Superficiais

O município de Iguatu está totalmente inserido na bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe, sendo banhado pelo rio
homônimo, cabendo ainda destacar a lagoa do Iguatu, maior acumulação d’água natural do estado”.

Para comprovação de nossa fundamentação apresentamos o link para verificação do recorrente:

https://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/bitstream/handle/doc/16178/Rel_Iguatu.pdf.pdf?sequence=1#:~:text=No%20mun
ic%C3%ADpio%20de%20Iguatu%20ocorrem,embasamento%20cristalino%20e%20dep%C3%B3sitos%20aluvionares.
&text=As%20forma%C3%A7%C3%B5es%20sedimentares%20constituem%20a,de%20profundidade%20at%C3%A9%
20100%20metros.

Vejamos uma outra citação constante no portal da prefeitura de Iguatu:

Iguatu oferece aos seus visitantes, excelentes pontos turísticos como o açude Trussú, que ao seu redor foi instalado
um Balneário, para que o turista possa se divertir interagindo com a comunidade, Rio Jaguaribe, Riacho Antônio, as
Lagoas de águas calmas: Iguatú, Baú e Barro Alto.

Para comprovação de nossa fundamentação apresentamos o link para a verificação do recorrente:

https://iguatu.ce.gov.br/a-cidade/

Assim sendo, esta banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

https://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/bitstream/handle/doc/16178/Rel_Iguatu.pdf.pdf?sequence=1#:~:text=No%20munic%C3%ADpio%20de%20Iguatu%20ocorrem,embasamento%20cristalino%20e%20dep%C3%B3sitos%20aluvionares.&text=As%20forma%C3%A7%C3%B5es%20sedimentares%20constituem%20a,de%20profundidade%20at%C3%A9%20100%20metros
https://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/bitstream/handle/doc/16178/Rel_Iguatu.pdf.pdf?sequence=1#:~:text=No%20munic%C3%ADpio%20de%20Iguatu%20ocorrem,embasamento%20cristalino%20e%20dep%C3%B3sitos%20aluvionares.&text=As%20forma%C3%A7%C3%B5es%20sedimentares%20constituem%20a,de%20profundidade%20at%C3%A9%20100%20metros
https://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/bitstream/handle/doc/16178/Rel_Iguatu.pdf.pdf?sequence=1#:~:text=No%20munic%C3%ADpio%20de%20Iguatu%20ocorrem,embasamento%20cristalino%20e%20dep%C3%B3sitos%20aluvionares.&text=As%20forma%C3%A7%C3%B5es%20sedimentares%20constituem%20a,de%20profundidade%20at%C3%A9%20100%20metros
https://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/bitstream/handle/doc/16178/Rel_Iguatu.pdf.pdf?sequence=1#:~:text=No%20munic%C3%ADpio%20de%20Iguatu%20ocorrem,embasamento%20cristalino%20e%20dep%C3%B3sitos%20aluvionares.&text=As%20forma%C3%A7%C3%B5es%20sedimentares%20constituem%20a,de%20profundidade%20at%C3%A9%20100%20metros
https://iguatu.ce.gov.br/a-cidade/
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QUESTÃO Nº 31 - CONHECIMENTOS GERAIS - MÉDIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 31 Conhecimentos Gerais Nível Médio.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Os argumentos apresentados pelo recorrente não podem ser validados, por que se a manifestação que
determinou a invasão do Capitólio nos Estados Unidos visava exatamente impedir a certificação da vitória do
então candidato Joe Biden, após a vitória nas eleições presidenciais, obviamente, o mesmo, ainda não tinha sido
empossado, portanto, não podendo ser considerado oficialmente presidente do país.

E como se pode perceber, a letra “a” da questão considerou que a manifestação protestava contra a decisão do
Presidente Joe Biden em flexibilizar a política de imigração, demonstrada pela iniciativa de paralisar a construção
do muro na fronteira com o México, além do interesse de conceder o visto de permanência a milhares de
imigrantes latinos no país.

A manifestação não poderia ser para protestar contra qualquer decisão do Presidente Joe Biden, pelo simples fato
dele ainda não ser o Presidente do país. A invasão do Capitólio ocorreu em 6 de janeiro de 2021, e nesta data o
Presidente dos Estados Unidos era Donald Trump. Joe Biden se torna Presidente do país em 20 de janeiro de 2021,
data de sua posse.

Como se comprovou a questão possui apenas uma alternativa correta, a letra “C”. Sendo assim, a Banca decide
pela manutenção do seu gabarito preliminar, indeferindo o Recurso.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 35 - CONHECIMENTOS GERAIS - MÉDIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 35 Conhecimentos Gerais Nível Médio.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O recurso interposto evidencia um erro de entendimento da questão apresentada pela Banca. Em nenhum
momento foi perguntado qual o primeiro país a adotar o socialismo.

Senão vejamos o que for a considerado no enunciado:

As concepções de direita e esquerda na política são comuns em todo o mundo, entretanto, as raízes dessa
denominação são bastante antigas, estando ligadas a um importante movimento político internacional. Marque a
alternativa que identifica o movimento político (fato histórico), onde surgiram as raízes desse embate político
que acabou por dar origem as denominações de ideologias políticas de esquerda e de direita.

vejamos a seguir a uma citação de um importante site: Brasil Escola:

Desde o turbulento evento denominado Revolução Francesa (1789-1815), o qual, de acordo com alguns
historiadores, inaugurou a Idade Contemporânea, os conceitos de direita e esquerda fazem-se presentes nos
debates políticos e ideológicos, sobretudo no mundo ocidental.

Durante o processo revolucionário começado em 1789, na França, os girondinos, considerados mais moderados e
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conciliadores, ocupavam o lado direito da Assembleia Nacional Constituinte, enquanto os jacobinos, mais radicais
e exaltados, ocupavam o lado esquerdo. Essa é a origem da nomenclatura política que categoriza os
posicionamentos políticos no interior dos sistemas políticos contemporâneos.

A seguir apresentamos o link do site em questão, para que o candidato possa constatar a fonte de nossa
fundamentação:

https://brasilescola.uol.com.br/politica/direita-esquerda.htm

Uma simples pesquisa na internet sobre a origem das ideologias políticas de esquerda e de direita, comprovarão a
nossa alegação.

Assim sendo, esta Banca reafirma que a única alternativa correta é a letra “C”, o que nos motiva a decidir pela
manutenção do gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 21 - CONHECIMENTOS GERAIS - SUPERIOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 21 Conhecimentos Gerais Nível Superior.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

As três proposições estão incorretas.

Senão vejamos uma explicação suscinta sobre as referidas proposições:

Proposição I (está incorreta): Alguns Estados que não integram a UE (União Europeia) também optaram por
adotar o euro como seu padrão monetário. Para exemplificarmos, citamos Montenegro, que apesar de não
integrar a UE, decidiu por adotar o euro como sua moeda oficial.

Proposição II (está incorreta): O euro não é a moeda mais valorizada do mundo em critério comparativo ao dólar
americano. Para exemplificarmos, podemos citar como exemplos de moedas mais valorizadas que o euro, a libra
esterlina do Reino Unido, o dinar do Kuwait e o Rial de Omã.

Proposição III (está incorreta): Durante toda a sua permanência na UE, o Reino Unido optou por não aderir a zona
do Euro. Mas para exemplificarmos um Estado que integra a UE e que mesmo assim decidiu por não integrar a
zona do euro, citamos a Dinamarca, que possui como moeda oficial a coroa dinamarquesa (DKK)

Pela exposição dos nossos argumentos (proposições acima) fica comprovado que apesar do euro ter uma maior
valorização que o dólar americano, não é a moeda mais valorizada do mundo. Acreditamos que nossa explanação
da proposição III demonstra que o item III era sim bastante claro e objetivo. Não é possível considerarmos que a
adoção do euro é uma condição imposta para que uma nação integre ou permaneça na União Europeia. Porque se
assim fosse, o Reino Unido não teria integrado e nem tampouco a Dinamarca poderia permanecer integrada a UE.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

https://brasilescola.uol.com.br/politica/direita-esquerda.htm
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QUESTÃO Nº 23 - CONHECIMENTOS GERAIS - SUPERIOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 Conhecimentos Gerais Nível Superior.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O último registro oficial da população de Iguatu é de 2010, ano do ultimo censo demográfico realizado pelo IBGE,
momento em que se registrou uma população de 96.495 pessoas. Como bem salientou o candidato em seu
recurso, o Censo Demográfico deve ser realizado pelo IBGE a cada 10 anos. Desta feita um novo Censo
Demográfico deveria ter sido realizado em 2020. Contudo, em face da pandemia da COVID-19, acabou sendo
adiado. Fizemos essa menção na proposição I e o próprio candidato em seu embasamento fez também a referida
consideração. Como se pode observar, destacamos na proposição I, que, segundo estimativas do IBGE para o ano
de 2021, a população de Iguatu deveria superar os cem mil habitantes. E como é possível verificar na página do
IBGE, que a seguir apresentaremos, a estimativa da população de Iguatu para esse ano foi de 103.633 pessoas, ou
seja, em conformidade com o que apresentamos na proposição em questão. Se afirmamos que as estimativas da
população de Iguatu deveriam superar os cem mil habitantes, e se o portal apresenta uma estimativa de mais de
cento e três mil, nossa posição é respaldada pelos dados fornecidos pelo IBGE.

A proposição III está incorreta. O município de Iguatu não é o maior município em extensão territorial da região
centro sul do Estado do Ceará. Para citarmos dois exemplos, Acopiara e Carius, possuem extensões territoriais
superiores a área territorial do município de Iguatu.

Desta feita, como se pode perceber, as proposições I e II estão corretas. Sendo assim, esta Banca confirma a letra
“C” como gabarito da questão, indeferindo o recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.
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QUESTÃO Nº 24 - CONHECIMENTOS GERAIS - SUPERIOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 24 Conhecimentos Gerais Nível Superior.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Primeiramente, é sabido que Monteiro Lobato não foi um expoente da Semana de Arte Moderna de 1922, na
verdade, representou um dos seus mais contundentes críticos. Contudo, em razão de suas críticas terem causado
uma enorme polêmica, e em face de alguns estudiosos afirmarem que essa era uma das intenções dos
modernistas, a de polemizar, até podemos considerar como aceitável seu posicionamento (Monteiro Lobato como
um dos expoentes da Semana de Arte Moderna), apesar de fazermos a ressalva que essa sua crítica não pode ser
considerada o estopim da Semana de Arte Moderna. Porém, inadmissível aceitar a afirmação do recorrente que
Olavo Bilac figurou como um dos organizadores e colaboradores da Semana de arte Moderna. Olavo Bilac figura
como um dos principais expoentes do Parnasianismo, portanto, não somente não figurou e não colaborou, como
também teve a sua estrutura poética, marcada pela rima e pela métrica, extremamente criticada.

Assim sendo, fica evidente que apenas as proposições I e II estão corretas. Permitindo esta Banca decidir pelo
indeferimento do recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 25 - CONHECIMENTOS GERAIS - SUPERIOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 25 Conhecimentos Gerais Nível Superior.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Apenas as proposições II e III estão corretas, sendo a letra “C” o gabarito da questão.

Mas vejamos alguns esclarecimentos que embasam o nosso posicionamento:

Proposição I (está incorreta) A Independência do Brasil foi marcada pela ocorrência de conflitos internos. Algumas
Províncias por estarem submetidas ao controle de autoridade fieis às cortes de Lisboa, resolveram se opor à
emancipação nacional, fato que motivou o envio de tropas para que também se impusesse a independência
nestas Províncias. Sendo possível destacar as guerras ocorridas no Piauí, no Pará e na Bahia.

Proposição II (está correta) De fato o Brasil representa a única exceção sul-americana que se manteve monárquica
ao se declarar independente, enquanto todos os demais países do continente aderiram à República. Equivoca-se o
recorrente ao afirmar que a Monarquia representa uma forma de Governo. A Monarquia, assim como a
República representam REGIMES de Governo. Para efeito de maior esclarecimento, avançamos em explanar que
Presidencialismo e Parlamentarismo consistem em SISTEMAS de Governo, enquanto que o FEDERALISMO e a
CENTRALIZAÇÃO são FORMAS de Governo (Estado).

Proposição III (está correta) Como bem considerou o candidato em seu embasamento, as tentativas
recolonizadoras das Cortes de Lisboa a partir da Revolução do Porto, podem ser consideradas motivações
decisivas do processo de independência do Brasil.

Como se percebe, as proposições II e III são as únicas proposições corretas, fato que motiva esta Banca a decidir
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pela manutenção do gabarito preliminar, indeferindo o recurso apresentado.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 27 - CONHECIMENTOS GERAIS - SUPERIOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 27 Conhecimentos Gerais Nível Superior.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto, pelos motivos
abaixo elencados:

Primeiramente o recorrente alega que o principal parceiro comercial brasileiro dentro do Mercosul é o Brasil, e
não a Argentina, mas mesmo assim a valida como correta, em clara divergência ao que fora apresentado na
proposição I.

Na segunda proposição II, considerada incorreta pelo candidato, afirma que a Venezuela foi suspensa do Bloco em
2016, por cumprir apenas 25% dos protocolos estabelecidos no Bloco Econômico.

Mas vejamos o posicionamento a seguir, constante no site do Ministério das Relações Exteriores do Governo
Federal.

Os membros fundadores do MERCOSUL são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, signatários do Tratado de
Assunção.

A Venezuela aderiu ao MERCOSUL em 2012, mas está suspensa desde dezembro de 2016, por descumprimento
de seu Protocolo de Adesão. Em agosto de 2017, aplicou-se à Venezuela a Cláusula Democrática do Protocolo
de Ushuaia, que condiciona a participação do bloco ao respeito da democracia.

Para melhor verificação de nossa fundamentação, apresentamos o link a seguir:

https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/mercosul/saiba-mais-sobre-o-mercosul/saiba-mais-sobre-o-mercosul

As proposições III e IV não foram questionadas pelo candidato, fato que nos permitiu não tecer maiores
considerações sobre as mesmas.

Como se constata, todas as proposições estão corretas, desta feita esta Banca se posiciona pela manutenção de
seu gabarito preliminar, letra “C”, indeferindo o recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 28 - CONHECIMENTOS GERAIS - SUPERIOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 28 Conhecimentos Gerais Nível Superior.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A letra “C”, apontada pela Banca como o gabarito da questão em tela não está errada. De fato, o Fascismo se
caracterizou por ser um movimento anti-comunista e anti-liberal.

https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/mercosul/saiba-mais-sobre-o-mercosul/saiba-mais-sobre-o-mercosul
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Senão vejamos a fundamentação:

Fascismo é uma ideologia política ultranacionalista e autoritária caracterizada por poder ditatorial, repressão da
oposição por via da força e forte arregimentação da sociedade e da economia. Embora os partidos e movimentos
fascistas apresentem divergências significativas entre si, é possível apontar várias características em comum, entre
as quais nacionalismo extremo, desprezo pela democracia eleitoral e pela liberdade política e econômica, crença
numa hierarquia social natural e no domínio das elites e o desejo de criar uma comunidade do povo em que os
interesses individuais sejam subordinados aos interesses da nação. Oposto ao liberalismo, ao marxismo, ao
socialismo e ao anarquismo, o fascismo posiciona-se na extrema-direita do espectro político tradicional.

A citação acima, extraída do site de pesquisa Wikipédia, possui robusta referência ao final da página que pode ser
consultada pelo recorrente.

Para uma completa verificação, repassamos o link para que o candidato possa fazer sua própria verificação:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fascismo

Assumindo uma posição ideológica de extrema direita, o fascismo apresentou-se como uma oposição ao
comunismo, como também se opôs à direita tradicional, defensora da livre iniciativa e liberalismo econômico. O
fato se ter sido apoiado pelas elites, e defender a propriedade privada, não impossibilita que o movimento tenha
condenado as práticas tradicionais praticadas pelo Capitalismo. O Fascismo evidenciou o interesse de implantar
um modelo econômico que se subordinasse às diretrizes estabelecidos pelo Estado, através de um forte
intervenção e regulamentação econômicas.

Pelo exposto, a Banca sustenta seu gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 30 - CONHECIMENTOS GERAIS - SUPERIOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 30 Conhecimentos Gerais Nível Superior.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca decide pela manutenção de seu gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto, pelos motivos
abaixo elencados.

A proposição II não possui nenhum erro. Não fora mencionado o nome da lagoa, mas nem por isso a proposição
deixa de ser correta. O município de Iguatu possui sim a maior lagoa natural em capacidade de acumulação de água
natural do Estado do Ceará. E ao contrário do que fora afirmado pelo candidato, a lagoa em questão não é a lagoa
da telha e sim a lagoa Iguatu, que diferentemente da lagoa da telha que se localiza atualmente no centro da cidade,
aquela está localizada na zona rural.

Vejamos a seguir a citação desenvolvida por uma matéria no Diário do Nordeste:

Na zona rural, a Lagoa de Iguatu, deu origem ao nome atual da cidade, e é uma das mais importantes para o
desenvolvimento da agropecuária e uma das maiores do Ceará. Em seu entorno, ao longo das décadas há cultivo de
cereais, culturas de subsistência, capineiras e é fonte de alimentação para o gado. Centenas de famílias vivem no
seu entorno. Fica próxima ao núcleo urbano, distante apenas cinco quilômetros. É abastecida pelas águas da chuva

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fascismo
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e da sangria das lagoas do Baú e do Saco.

Para comprovação de nossa fundamentação citamos o link para que o candidato possa fazer sua própria consulta:

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/lagoas-fazem-parte-da-historia-de-iguatu-1.633286

Vale também destacar uma outra citação presente na página 7 de um importante documento elaborado pelo
Ministério das Minas e Energia, denominado DIAGNÓSTICO DOMUNICÍPIO DE IGUATU:

“RECURSOS HÍDRICOS

3.1 Águas Superficiais

O município de Iguatu está totalmente inserido na bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe, sendo banhado pelo rio
homônimo, cabendo ainda destacar a lagoa do Iguatu, maior acumulação d’água natural do estado”.

Para uma melhor comprovação de nossa fundamentação, apresentamos o link para verificação do recorrente:

https://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/bitstream/handle/doc/16178/Rel_Iguatu.pdf.pdf?sequence=1#:~:text=No%20mun
ic%C3%ADpio%20de%20Iguatu%20ocorrem,embasamento%20cristalino%20e%20dep%C3%B3sitos%20aluvionares.
&text=As%20forma%C3%A7%C3%B5es%20sedimentares%20constituem%20a,de%20profundidade%20at%C3%A9%
20100%20metros.

Erroneamente o recurso apresentou o argumento que a lagoa em questão é a lagoa da telha e não a lagoa Iguatu

Pela fundamentação apresentada, esta Banca se reveste no direito de decidir pela manutenção do gabarito
preliminar, indeferindo o recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 32 - CONHECIMENTOS GERAIS - SUPERIOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 32 Conhecimentos Gerais Nível Superior.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A proposição I está errada: O movimento “Black Lives Matter” não surgiu após o assassinato do afro-americano
George Floyd por um policial. O surgimento do movimento é anterior.

Senão vejamos a citação a seguir do renomado site de pesquisa Wikipédia, com farto embasamento de referência
no final da página do site:

Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) é um movimento ativista internacional, com origem na comunidade
afro-americana, que faz campanha contra a violência direcionada às pessoas negras. O BLM regularmente organiza
protestos em torno da morte de negros causada por policiais, e questões mais amplas de discriminação racial,
brutalidade policial, e a desigualdade racial no sistema de justiça criminal dos Estados Unidos.

Em 2013, o movimento começou, com o uso da hashtag #BlackLivesMatter em mídias sociais, após a absolvição de
George Zimmerman na morte a tiros do adolescente afro-americano Trayvon Martin. O movimento tornou-se
reconhecido nacionalmente por suas manifestações de rua após a morte, em 2014, de dois afro-americanos:

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/lagoas-fazem-parte-da-historia-de-iguatu-1.633286
https://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/bitstream/handle/doc/16178/Rel_Iguatu.pdf.pdf?sequence=1#:~:text=No%20munic%C3%ADpio%20de%20Iguatu%20ocorrem,embasamento%20cristalino%20e%20dep%C3%B3sitos%20aluvionares.&text=As%20forma%C3%A7%C3%B5es%20sedimentares%20constituem%20a,de%20profundidade%20at%C3%A9%20100%20metros
https://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/bitstream/handle/doc/16178/Rel_Iguatu.pdf.pdf?sequence=1#:~:text=No%20munic%C3%ADpio%20de%20Iguatu%20ocorrem,embasamento%20cristalino%20e%20dep%C3%B3sitos%20aluvionares.&text=As%20forma%C3%A7%C3%B5es%20sedimentares%20constituem%20a,de%20profundidade%20at%C3%A9%20100%20metros
https://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/bitstream/handle/doc/16178/Rel_Iguatu.pdf.pdf?sequence=1#:~:text=No%20munic%C3%ADpio%20de%20Iguatu%20ocorrem,embasamento%20cristalino%20e%20dep%C3%B3sitos%20aluvionares.&text=As%20forma%C3%A7%C3%B5es%20sedimentares%20constituem%20a,de%20profundidade%20at%C3%A9%20100%20metros
https://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/bitstream/handle/doc/16178/Rel_Iguatu.pdf.pdf?sequence=1#:~:text=No%20munic%C3%ADpio%20de%20Iguatu%20ocorrem,embasamento%20cristalino%20e%20dep%C3%B3sitos%20aluvionares.&text=As%20forma%C3%A7%C3%B5es%20sedimentares%20constituem%20a,de%20profundidade%20at%C3%A9%20100%20metros
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Michael Brown, resultando em protestos e distúrbios em Ferguson, e Eric Garner na cidade de Nova York.

A seguir destacamos o link para que o candidato possa melhor se inteirar de nossa fundamentação:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter#:~:text=Em%202013%2C%20o%20movimento%20come%C3%A7
ou,adolescente%20afro%2Damericano%20Trayvon%20Martin.

A proposição II está correta. E como não foi questionada pelo recorrente, deixaremos de tecer maiores
comentários.

A proposição III está errada: Apesar do movimento se considerar inspirado no movimento pelos direitos civis da
década de 60, momento em que se evidenciou a liderança de Martin Luther King. É evidente que as diferenças são
muto mais marcantes, não sendo correto afirmar que haja uma coesão no movimento em defesa de uma postura
pacifista, tanto é verdade que inúmeros incidentes de depredações foram registrados. Fora isso, o movimento não
buscou se unir a ordens religiosas, nem tampouco ofertou apoio explícito ao Partido democrata.

Sobre o tema, vejamos uma citação do site de pesquisa wikipédia:

O movimento “Black Lives Matter” alega inspiração no movimento dos direitos civis, no movimento Black Power,
no (...) Várias organizações de mídia se referiram ao BLM como "um novo movimento de direitos civis". Alguns dos
manifestantes, no entanto, se distinguem ativamente da geração mais antiga de liderança negra, como Al
Sharpton, por sua aversão às tradições da classe média, como envolvimento da igreja, lealdade ao Partido
Democrata e política de respeitabilidade.

A seguir, apresentamos o link para a verificação do candidato:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter#:~:text=Em%202013%2C%20o%20movimento%20come%C3%A7
ou,adolescente%20afro%2Damericano%20Trayvon%20Martin.

Os argumentos acima apresentados reforçam nossa posição em considerar que apenas a proposição II é
verdadeira. Desta feita, esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, letra “B”.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 35 - CONHECIMENTOS GERAIS - SUPERIOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 35 Conhecimentos Gerais Nível Superior.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Vejamos o que fora afirmado e solicitado no enunciado:

As recentes eleições presidenciais ocorridas em 2021 no continente, sinalizam, segundo diversos analistas, uma
tendência de uma nova fase de ascensão de governos de esquerda na condução dos destinos do países sul-
americanos.

Tal análise política pode ser referendada pela eleição de:

De todos os presidentes destacados nas assertivas, apenas um é considerado um político defensor de uma
ideologia de esquerda. E essa era exatamente a essência da citação presente no enunciado, “uma nova fase de

https://pt.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter#:~:text=Em%202013%2C%20o%20movimento%20come%C3%A7ou,adolescente%20afro%2Damericano%20Trayvon%20Martin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter#:~:text=Em%202013%2C%20o%20movimento%20come%C3%A7ou,adolescente%20afro%2Damericano%20Trayvon%20Martin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter#:~:text=Em%202013%2C%20o%20movimento%20come%C3%A7ou,adolescente%20afro%2Damericano%20Trayvon%20Martin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter#:~:text=Em%202013%2C%20o%20movimento%20come%C3%A7ou,adolescente%20afro%2Damericano%20Trayvon%20Martin
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ascensão de governos de esquerda”. Onde se pediu exatamente o nome do político eleito em 2021 que
referendava tal análise política. A resposta da questão é a letra “A”, porque somente Gabriel Boric, eleito
presidente do Chile em 2021, é um político considerado de esquerda.

Como se pode perceber na fundamentação do candidato, seu embasamento é exatamente o contrário do que
fora expresso e solicitado na questão, considerando que a eleição de Guilherme Lasso no Equador, comprovaria,
não haver uma ascensão de governantes de esquerda no continente.

Além disso, o requerente alega em sua fundamentação:

“FICA O QUESTIONAMENTO.. QUAL SENTIDO TEM UMA QUESTÃO SEM UM POSICIONAMENTO UNÂNIME? QUAL
EMBASAMENTO POSSUI DIANTE DA ATUALIDADE E DOS CONHECIMENTOS SEGUNDO DIVERSOS ANALISTAS?”

Ora, como se pode perceber na formulação da questão, consideramos:

“Contudo, as recentes eleições presidenciais ocorridas em 2021 no continente, sinalizam, segundo diversos
analistas, uma tendência de uma nova fase de ascensão de governos de esquerda na condução dos destinos do
países sul-americanos.”

Portanto, ao considerarmos “segundos diversos analistas”, não afirmamos que haja unanimidade, até porque para
que uma análise seja considerada válida, não se faz necessário que haja unanimidade”. E como apresentamos ao
fim do nosso posicionamento, existem sim analistas que fazem tal análise (citação presente no site do jornal
opção).

Vejamos um outro posicionamento do recorrente:

“SENDO QUE O EQUADOR FOI CONSIDERADO TER QUEBRADO UMA RECENTE ONDA DE ESQUERDA NA AMÉRICA
LATINA”.

Como se pode perceber, o próprio recorrente considera existir uma recente onde de esquerda na América Latina.

Em nenhum momento afirmamos que a esquerda passou a exercer o monopólio do poder na América do Sul.
Baseado em diversos analistas, que atestam a ocorrência de uma tendência de ascensão de governantes de
esquerda no continente, é que a Banca optou por formular uma de suas questões baseado no tema (ascensão de
Governos de esquerda nas últimas eleições no comando das nações da América do Sul).

É até possível que o candidato discorde do que fora afirmado. Contudo, em razão da questão possuir lastro de
embasamento, caberia ao mesmo responder a questão segundo o comando presente no enunciado.

Para efeito de elucidação, de que as últimas eleições presidenciais evidenciam uma tendência de uma nova
ascensão de governantes de esquerda no comando das nações da América do Sul, destacamos alguns países, onde
as últimas eleições presidenciais reforçam essa análise: Peru, Argentina, Chile, Bolívia e Chile.

Para efeito de fundamentação da abordagem da questão, apresentamos uma imagem destacada no site do jornal
opção:
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CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 36 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ADVOGADO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 36 Conhecimentos Específicos - Advogado.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O recorrrente alega em seu recurso que a proposição I está correta, considerando: SÃO INVIOLÁVEIS A
INTIMIDADE, A VIDA PRIVADA, A HONRA E A IMAGEM DAS PESSOAS, ASSEGURADO O DIREITO A INDENIZAÇÃO
PELO DANO MATERIAL OU MORAL DECORRENTE DE SUA VIOLAÇÃO.

Contudo, a proposição em questão fez uma afirmação distinta.

Senão vejamos:

Proposição I: São invioláveis a intimidade, a vida privada, a propriedade, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Como se percebe, fizemos também menção a propriedade. E a propriedade não pode ser considerada inviolável.
Tanto é verdade que é perfeitamente legal violá-la (casa) em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
Socorro. Fora isso, apresentamos uma disposição mais específica, que faz referência explícita à propriedade, no
inciso XXV do artigo 5º da Constituição federal, vejamos:

“no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada
ao proprietário indenização ulterior, se houver dano”. Deduz-se, então, ser perfeitamente legal a violação da
propriedade na questão considerada, ressaltando, inclusive, não existir o direito a indenização ulterior, caso não
ocorra dano.
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Portanto, como se percebe, a fundamentação apresentada pelo recorrente, não corresponde ao que foi a citado
na proposição.

A proposição II não será comentada por esta Banca em razão de não ter sido questionada pelo recorrente.

A proposição III está errada.

Em sua fundamentação o recorrente alega que está proposição está correta. Fazendo menção a um artigo, “o 68-
A”, sem epecificar de qual Lei. Deduzindo que o recorrente tenha considerado a Constituição em tal caso,
asseguramos que o artigo considerado não consta na Constituição. E mesmo contando, como em qualquer outra
legislação, não representaria um Direito e Garantia Fundamental previsto na Constituição Federal.

A proposição IV não será comentada por esta Banca em razão de não ter sido questionada pelo recorrente.

Como se percebe, esta Banca não cometeu nenhum erro na divulgação do seu gabarito preliminar. Sendo assim,
decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 47 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ADVOGADO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 47 Conhecimentos Específicos - Advogado.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A citação realizada na proposição II possui lastro doutrinário, como se poderá observar nos textos abaixo
apresentados, como link para consulta.

Para ummelhor esclarecimento, vejamos algumas considerações do recurso:

O ITEM II NÃO SE MOSTRA CORRETO, COMO FOI CONSIDERADO PELA BANCA, EM SEU GABARITO PRELIMINAR. OS
BENS DOMINICAIS, EMBORA NÃO SEJAM AFETADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO OU USO PELA
ADMINISTRAÇÃO, CONTINUAM SENDO BENS PÚBLICOS.

Uma leitura mais cuidadosa por parte do candidato demonstrará que não foi afirmado por esta Banca que os bens
dominicais são bens privados.

O que mencionamos na proposição, inclusive, denominando-os de bens públicos, é que os bens dominicais se
submetem ao regime jurídico privado.

Vejamos uma outra consideração do recorrente:

(…) EMBORA NÃO SEJAM AFETADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO OU USO PELA ADMINISTRAÇÃO,
CONTINUAM SENDO BENS PÚBLICOS, CONFORME DISPOSTO NO ART. 99, III, DO CC/02, E, PORTANTO, SUJEITOS
AO REGIME JURÍDICO PÚBLICO (NÃO AO REGIME JURÍDICO PRIVADO, COMO CONSTA DA PROPOSIÇÃO II). ISSO
OCORRE PORQUE O LEGISLADOR ADOTOU O CRITÉRIO SUBJETIVO (OU DA TITULARIDADE), CONFORME ART. 98
SUPRACITADO, EM QUE OS BENS QUE PERTENCEM ÀS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO SÃO
CONSIDERADOS PÚBLICOS.

Reiteramos que em nenhum momento foi afirmado que os bens dominicais são bens privados. E discordamos do
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recorrente ao afirmar que os bens dominicais, por serem bens públicos, estão sujeitos ao regime jurídico público
NECESSARIAMENTE.

Os argumentos apresentados pelo recorrente não refutam, de forma inquestionável e fundamentada, que os bens
públicos dominicais submetem-se ao regime jurídico privado.

Para fundamentar a nossa decisão apresentamos algumas citações acerca da natureza jurídica dos bens dominicais:

Bens públicos afetados são aqueles que obedecem ao regime jurídico público, ou seja, são inalienáveis,
impenhoráveis, imprescritíveis e não graváveis com ônus reais. Bens desafetados (ou dominicais) submetem-se ao
regime jurídico privado; assim, normalmente podem ser alienados por compra e venda, doação, permuta, isto é,
institutos de direito privado.

Para uma melhor verificação do candidato, apresentamos o link para uma consulta mais detalhada:

https://diegoandre.jusbrasil.com.br/artigos/459669158/aspectos-gerais-sobre-os-bens-publicos-no-direito-
administrativo

Vejamos essa outra citação acerca do tema:

“Os bens dominicais não são afetados, por isso possuem função patrimonial. Submetem-se, no silêncio da lei, ao
regime jurídico de direito privado; este, porém, parcialmente derrogado pelo direito público. Obedecem ao
processo especial de execução contra a Fazenda Pública (art. 100, da CF), o que resulta em impenhorabilidade.
Também não são passíveis de usucapião (imprescritíveis, cf. arts. 183, § 3º e 191, parágrafo único, da
Constituição)”.

Para uma melhor verificação por parte do candidato, apresentamos o link para consulta:

http://genjuridico.com.br/2018/07/04/bens-
dominicais/#:~:text=Os%20bens%20dominicais%20n%C3%A3o%20s%C3%A3o,contra%20a%20Fazenda%20P%C3%
BAblica%20(art.

No nosso entendimento, os argumentos apresentados pelo recorrente não demonstraram, de forma inconteste e
irrefutável, que os bens públicos dominicais não se submetem ao regime jurídico privado. Averiguamos
criteriosamente as fundamentações legais apresentadas e não as consideramos incompatíveis com o que foi
considerado na proposição II.

Sendo assim, esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 49 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ADVOGADO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 49 Conhecimentos Específicos - Advogado.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

As proposições I e II são as únicas que estão corretas, e consistem em reproduções literais (letra da lei)
constantes, respectivamente, nos artigos 13 e 30 da Lei nº 10.741, de 2003, popularmente conhecida como

https://diegoandre.jusbrasil.com.br/artigos/459669158/aspectos-gerais-sobre-os-bens-publicos-no-direito-administrativo
https://diegoandre.jusbrasil.com.br/artigos/459669158/aspectos-gerais-sobre-os-bens-publicos-no-direito-administrativo
http://genjuridico.com.br/2018/07/04/bens-dominicais/#:~:text=Os%20bens%20dominicais%20n%C3%A3o%20s%C3%A3o,contra%20a%20Fazenda%20P%C3%BAblica%20(art
http://genjuridico.com.br/2018/07/04/bens-dominicais/#:~:text=Os%20bens%20dominicais%20n%C3%A3o%20s%C3%A3o,contra%20a%20Fazenda%20P%C3%BAblica%20(art
http://genjuridico.com.br/2018/07/04/bens-dominicais/#:~:text=Os%20bens%20dominicais%20n%C3%A3o%20s%C3%A3o,contra%20a%20Fazenda%20P%C3%BAblica%20(art
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Estatuto do Idoso.

A proposição III está errada. Segundo o Estatuto do Idoso, a prioridade na tramitação dos processos e
procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais, passa a ser um direito do idoso a partir do sessenta
anos de idade, e não a partir dos sessenta e cinco, como afirmou a proposição III. Para embasar nossa
fundamentação, destacamos na íntegra, o artigo 71 do Estatuto do Idoso:

Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e
diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos, em qualquer instância.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 37 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE ADMINISTRATIVO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 37 Conhecimentos Específicos - Agente
Administrativo.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Primeiramente esta Banca esclarece que o Microsoft Word é um software aplicativo de textos que opera no
ambiente Windows. Portanto, não há qualquer erro na formulação da questão, sendo adequado (correto)
considerarmos que as teclas de atalho consideradas na questão são utilizadas no editor de texto Word, Sistema
Operacional Windows 10.

Para completa elucidação de nossa posição apresentamos o link abaixo para que o recorrente possa checar a
nossa posição: https://www.techtudo.com.br/listas/2020/07/atalhos-de-teclado-para-windows-10-conheca-
todos-os-comandos-para-pc.ghtml

Sendo assim, esta Banca decide pela manutenção do gabarito preliminar, indeferindo o recurso apresentado.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE ADMINISTRATIVO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 40 Conhecimentos Específicos - Agente
Administrativo.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Para embasarmos nossa posição, destacamos abaixo a fundamentação legal: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021:
Art. 6º, XL

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XL - leilão: modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente
apreendidos a quem oferecer o maior lance.

Esta Banca entende que a apresentação da disposição legal acima é suficiente para esclarecer as dúvidas do
recorrente, servindo de lastro no nosso posicionamento. Decidimos pela manutenção do gabarito preliminar e
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indeferimento do recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 43 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE ADMINISTRATIVO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 43 Conhecimentos Específicos - Agente
Administrativo.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Primeiramente se faz oportuno considerar que a proposição I da questão em tela, razão de ser deste recurso,
corresponde a um posicionamento do renomado jurista Hely Lopes Meireles, vejamos a seguir:

Para Hely Lopes Meirelles: “Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na
administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o
que a lei autoriza”.

Para comprovação do exposto apresentamos o link a seguir para que o candidato possa confirmar nossa alegação:

https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/7643/Administracao-Publica-principio-da-
legalidade#:~:text=Ainda%20para%20Hely%20Lopes%20Meirelles,o%20que%20a%20lei%20autoriza”.

Vejamos a proposição ora debatida:

I- Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito
fazer o que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza

A consideração feita pelo recorrente seria coerente caso a proposição tivesse apresentado apenas a seguinte
posição: Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal.

Contudo, a mesma precisa ser analisada em sua totalidade. Como é possível verificar, a proposição estabelece
uma comparação da legalidade na Adminstração Pública em relação à administração particular. Como se constata,
diferentemente da adminstração particular, na Administração Pública a lei é que autoriza a margem de atuação
do administrador, impondo-lhe limites, um espaço que não pode ser ultrapassado, onde se é permitido decidir. O
que nos permite considerar que não é válido afirmar que o gestor possa atuar a seu bel prazer, gozando de
indiscriminada Liberdade de ação. Suas escolhas estão inseridas em limites autorizativos da Lei. Portanto, uma
análise interpretativa da íntegra presente na proposição, possibilita comprovar veracidade do exposto na
proposição. Nos permitindo decidir pela manutenção do gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 46 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE ADMINISTRATIVO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 46 Conhecimentos Específicos - Agente
Administrativo.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto, pelos motivos

https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/7643/Administracao-Publica-principio-da-legalidade#:~:text=Ainda%20para%20Hely%20Lopes%20Meirelles,o%20que%20a%20lei%20autoriza
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/7643/Administracao-Publica-principio-da-legalidade#:~:text=Ainda%20para%20Hely%20Lopes%20Meirelles,o%20que%20a%20lei%20autoriza
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abaixo considerados:

Primeiramente vejamos o que fora considerado na proposição em tela:

II. A memória RAM é responsável pelo armazenamento de informações necessárias para a execução de aplicativos
em uso e para o funcionamento do próprio sistema operacional.

Como se pode verificar o recurso apresenta uma alegação não constante da proposição. Usando de uma
fundamentação que não está presente na proposição. Senão vejamos:

“(...) A RAM NÃO ARMAZENA CONTEÚDOS PERMANENTEMENTE, ELA APENAS REALIZA A LEITURA DOS DADOS
PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA OU APLICATIVO QUANDO SÃO REQUERIDOS, OU SEJA, DE FORMA NÃO-
SEQUENCIAL, POR ISSO, A NOMENCLATURA EM INGLÊS DE RANDOM ACCESS MEMORY (MEMÓRIA DE ACESSO
ALEATÓRIO). ALÉM DISSO, OUTRAS MEMÓRIAS SÃO UTILIZADAS PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, COMO
A PRÓPRIA MEMÓRIA ROM, TAMBÉM CONHECIDA COMO BIOS DO COMPUTADOR, QUE CARREGA AS
CONFIGURAÇÕES MAIS BÁSICAS DO SISTEMA ANTES DE INICIALIZAR O SISTEMA OPERACIONAL PROPRIAMENTE
DITO. (...)”

Como podemos observar nas passagens acima sublinhadas o recurso possui argumentos que não possuem relação
com o que fora mencionado na proposição. Em nenhum momento esta Banca afirmou que a memória RAM
armazenava conteúdos de forma permanente, nem tampouco, também considerou, que tal memória era
exclusiva para o funcionamento do sistema.

Vejamos uma outra passagem do recurso apresentado:

(...) O PRIMEIRO E PRINCIPAL ERRO DA QUESTÃO É APONTAR A MEMÓRIA RAM COMO RESPONSÁVEL POR
ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES, MAS SEM DEFINIR SE É UM ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO (APENAS A
LEITURA DAS INFORMAÇÕES QUANDO REQUERIDAS) OU O ARMAZENAMENTO PERMANENTE, O TIPO NÃO-
VOLÁTIL (COMO NO CASO DO HD E DA ROM), O QUE JÁ NÃO É MAIS CARACTERÍSTICA DA MEMÓRIA RAM. O
SEGUNDO ERRO É SOBRE SEU PAPEL DE SER “RESPONSÁVEL PELO FUNCIONAMENTO DO PRÓPRIO SISTEMA
OPERACIONAL”, DANDO A ENTENDER QUE A MEMÓRIA RAM É A ÚNICA NESTE PROCESSO, O QUE NÃO É
VERDADE, POIS ELA É APENAS UMA DAS MEMÓRIAS ENVOLVIDAS EM TODO O PROCESSO DE FUNCIONAMENTO
DO SISTEMA. DESSA FORMA, O ITEM CORRETO PASSA A SER A ALTERNATIVA A, QUE DIZ “APENAS A PROPOSIÇÃO I
ESTÁ CORRETA”. (...)”

Como se pode verificar o próprio recorrente reconhece em seu embasamento que a memória RAM é responsável
pelo armazenamento de informações. Esta banca não tinha a obrigatoriedade de informar que tipo de
armazenamento a memória RAM realiza. O candidato deveria se ater a analisar o que fora apresentado na
proposição, não devendo fazer suposições ou modificações na proposição na sua análise. Como se exigir que os
candidatos pudessem analisar uma informação com dados não explícitos?

Por outra lado voltamos a considerar que a proposição considerou que a memória RAM é responsável pelo
funcionamento do sistema operacional. Fato que não pode ser questionado. Por outro lado, mais uma vez o
recurso faz uma consideração não pertinente, em nenhum momento fora afirmado que a memória RAM é a única
neste processo.

A seguir apresentamos uma breve informação sobre a memória RAM que pode ser verificado pelo candidato no
link indicado: https://canaltech.com.br/hardware/o-que-e-memoria-ram/

“A memória RAM é responsável pelo armazenamento de informações necessárias para a execução de aplicativos
em uso e para o funcionamento do próprio sistema operacional. Essa peça, inclusive, facilita o trabalho do
processador que pode acessar os dados essenciais mais rapidamente.”

https://canaltech.com.br/hardware/o-que-e-memoria-ram/
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Assim, como podemos demonstrar, o recurso se sustenta em posições não constantes na proposição. Fazendo
uma interpretação extensiva ou que não se limitou ao que foi apresentado na proposição.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 48 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE ADMINISTRATIVO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 48 Conhecimentos Específicos - Agente
Administrativo.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Como se pode ser observado no questionamento do recurso em questão, o candidato afirma que demonstrará
sua fundamentação através de publicações oficiais. Contudo, nenhuma publicação oficial foi apresentada que
justifique seu questionamento em oposição ao que fora considerada na citação. Além disso, afirma em seu
embasamento que a questão está eivada pela ambiguidade. Entretanto,sustentamos que não há qualquer
ambiguidade na questão. A mesma é clara, objetiva e em complete sintonia com as considerações doutrinárias
acerca do Poder Discricionário.

Para embasarmos nossa decisão, vejamos o exposto a seguir:

Poder Discrionário ou Discricionariedade é a liberdade de ação administrativa, dentro dos limites permitidos em
lei, ou seja, a lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto, de tal modo que a
autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis, todas, porém, válidas perante o direito. É,
portanto, um poder que o direito concede à Administração, de modo explícito ou implícito, para a prática de atos
administrativos, com a liberdade na escolha segundo os critérios de conveniência, oportunidade e justiça, próprios
da autoridade, observando sempre os limites estabelecidos em lei, pois estes critérios não estão definidos em lei.

Para uma verificação por parte do recorrente apresentamos o link para uma consulta mais criteriosa:

https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2635/Poder-discricionario-da-Administracao-Publica

Portanto, como se percebe, a citação não possui qualquer erro ou ambiguidade. Estando perfeitamente descrita,
em conformidade com o que se entende por Poder Discricionário no âmbito do Direito Administrativo.

Sendo assim, a Banca se posiciona pela manutenção do gabarito preliminar, indeferindo o Recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 49 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE ADMINISTRATIVO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 49 Conhecimentos Específicos - Agente
Administrativo.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

De forma equivocada o recurso apresentado afirma em seu questionamento a alegação de o Brasil adotou como
forma de Governo a República. Uma melhor pesquisa por parte do recorrente demonstrará que a República
consiste no REGIME de Governo adotado pelo Brasil, e não a forma.

https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2635/Poder-discricionario-da-Administracao-Publica
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A República consiste no REGIME de Governo adotado pelo Brasil. O Presidencialismo foi o SISTEMA de Governo
adotado, enquanto que a FORMA (tema exigido pela questão), é a Federativa.

Sendo assim, a Banca sustenta sua posição de manutenção do gabarito preliminar, indeferindo o Recurso
apresentado.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 36 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 36 Conhecimentos Específicos - Agente
Comunitário de Saúde.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Na questão em tela, apenas a proposição II está correta, sendo portanto o gabarito a letra “B”.

Para esclarecimento do alegado no recurso, passemos ao entendimento no disposto da Lei em questão:

Lei nº nº 11.350, de 2006:

Art. 6º O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade:

I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público;

§ 2º É vedada a atuação do Agente Comunitário de Saúde fora da área geográfica a que se refere o inciso I do
caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018)

§ 5º Caso o Agente Comunitário de Saúde adquira casa própria fora da área geográfica de sua atuação, será
excepcionado o disposto no inciso I do caput deste artigo e mantida sua vinculação à mesma equipe de saúde
da família em que esteja atuando, podendo ser remanejado, na forma de regulamento, para equipe atuante na
área onde está localizada a casa adquirida. (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018).

Agora vejamos o que foi apresentado na proposição III na questão em análise:

III. Caso o Agente Comunitário de Saúde adquira casa própria fora da área geográfica de sua atuação, com intuito
de mudança de residência, cabe-lhe informar a secretária de saúde a qual esteja lotado para que se proceda o seu
remanejamento para equipe atuante na área onde está localizada a casa adquirida, em face de ser vedada a sua
atuação profissional em área geográfica diferente de onde resida.

Confrontando o que fora afirmado na proposição acima com o posicionamento da Lei, verifica-se que a
proposição III está errada.

Caso o Agente Comunitário de Saúde (ACS) adquira casa própria fora da área geográfica de sua atuação, será
excepcionado o disposto no inciso I do caput do Art. 6º, ou seja, ele poderá manter sua vinculação à mesma
equipe da família em que esteja atuando, não sendo obrigatório o seu remanejamento para equipe atuante na
área onde está localizada a casa adquirida.

Sendo assim, com farto embasamento em disposição legal, esta Banca decide pela manutenção de seu gabarito
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preliminar, indeferindo o recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 37 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 37 Conhecimentos Específicos - Agente
Comunitário de Saúde.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto.

O questionamento apresentado no recurso não contraria o posicionamento da Banca na divulgação do seu
gabarito. Muito pelo contrário, apresenta alegações não constantes e desconexas com o que fora apresentado na
questão.

Vejamos o que fora alegado pelo recorrente:

QUESTIONAMENTO

QUESTÃO 37 ANULAÇÃO DA QUESTÃO, POIS TODAS AS OPÇÕES ESTÃO CORRETAS VISTO QUE O ENUNCIADO DA
QUESTÃO NÃO ESTAVA COMPLETO.

Como se pode perceber o próprio recorrente considera que todas as opções (proposições) estão corretas. E esta
foi nossa posição ao considerarmos a letra “d” como gabarito da questão.

Fora isso o candidato afirma que o enunciado da questão não estava completo. Afirmação que não procede.

Vejamos o enunciado da questão:

Acerca do SIAB (Sistema de Informações de Atenção Básica), analise as proposições a seguir:

Como se pode perceber, o enunciado não possui qualquer erro, sendo objetivo e completo.

No embasamento do recurso o candidato afirma que esta banca pedia a opção que excluía.

Como se pode perceber, em nenhum momento foi feita essa solicitação. Fora pedido que o candidato analisasse
três proposições relacionadas ao SIAB (Sistema de Informações de Atenção Básica).

Como se mostra evidente, o recurso está repleto de posições contraditórias à questão, mencionando aspectos não
presentes. Em nenhum momento o candidato apresenta argumentos com comprovação de que algumas das
proposições estejam erradas para que esta Banca pudesse analisar e eventualmente mudar sua posição.

Por inteira incongruência do recurso apresentado (desconexo). Esta Banca decide pela manutenção do seu
gabarito preliminar, indeferindo o Recurso.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.
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QUESTÃO Nº 38 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 38 Conhecimentos Específicos - Agente
Comunitário de Saúde.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Verificamos que a Síndrome Respiratória Aguda Grave associada a Coronavírus SARS-CoV, consta do (Anexo 1 do
Anexo V à Portaria de Consolidação nº 4/GM/MS, de 28 de setembro de 2017)- LISTA NACIONAL DE NOTIFICAÇÃO
COMPULSÓRIA DE DOENÇAS, AGRAVOS E EVENTOS DE SAÚDE PÚBLICA.

Para comprovação de nossa fundamentação, apresentamos o link para que o candidato possa se inteirar de nossa
posição:

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.061-de-18-de-maio-de-2020-259143078

Desta feita, decidimos pelo indeferimento do recurso apresentado, destacando que não fora anexado
comprovação do que foi alegado no recurso.

Sendo assim, decidimos pela manutenção do gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 40 Conhecimentos Específicos - Agente
Comunitário de Saúde.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O questionamento apresentado pelo candidato contraria as recomendações indicadas pelo Guia Prático do
Agente Comunitário de Saúde como abaixo comprovaremos.

Mas vale destacar que mesmo que o argumento utilizado pelo recorrente estivesse correto, qual seja: “POIS AS
CRIANÇAS TEM QUE UTILIZAR FLÚOR A PARTIR DO NASCIMENTO DO PRIMEIRO DENTE”, mesmo assim não se
inviabilizaria o que fora apresentado na proposição III. Por que o que foi considerado é que o creme dental com
flúor só deve ser utilizado quando a criança souber cuspir.

Mas vejamos o posicionamento do Guia considerado nas páginas 42 e 43:

“Com o aparecimento do primeiro dente, inicia-se a fase do uso da escova dental, que deverá ser de cabeça
pequena e as cerdas arredondadas e macias, mas sem a pasta de dente. O creme dental com flúor só deverá ser
utilizado quando a criança souber cuspir completamente o seu excesso. A Criança que ainda não sabe cuspir não
deve usar pasta de dente com flúor, pois ela pode engolir essa pasta e vir a ter um problema conhecido como
fluorose, que é o aparecimento de manchas esbranquiçadas e/ou má formação dentaria”.

A seguir apresentamos o link para que o candidato possa confirmar nosso posicionamento:

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.061-de-18-de-maio-de-2020-259143078
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf
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Como se pode perceber, com o aparecimento do primeiro dente, inicia-se a fase do uso da escova dental e não,
necessariamente, do creme dental com flúor, que somente deve ser utilizado quando a criança souber cuspir
completamente o seu excesso.

Sendo assim, esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 41 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 41 Conhecimentos Específicos - Agente
Comunitário de Saúde.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A obrigatoriedade do Estado em promover e proteger a saúde, deve cumprir os princípios previstos na
Constituição federal e na Lei nº 8.080 (Lei do SUS). Em face destes princípios estarem interligados, completando-
se, muitas vezes eles interagem. Contudo, passemos a análise do que devemos entender por princípio da
Integralidade, para que seja possível esclarecer nosso posicionamento:

A integralidade no SUS é um dos princípios que guiam suas ações, atuando juntamente a outros, como equidade e
universalidade. Ela tem como objetivo atender o usuário em todas as demandas, desde ações preventivas até
curativas. Segundo esse princípio, oficializado pela Constituição Federal de 1988, o sistema de saúde deve ser
preparado para atender a todas as demandas dos usuários, ouvindo suas necessidades e trabalhando para
atendê-los de forma respeitosa e com qualidade.

Ainda discorrendo sobre o assunto, passemos a análise da disposição contida na Lei nº 8080.

Art 7º, II: integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do
sistema;

Como se pode perceber, a integralidade aqui é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, em todos os níveis e complexidade do Sistema.

Contudo, vejamos a citação apresentada na questão:

O SUS deve atender a todos, sem distinções ou restrições, oferecendo toda a atenção necessária, sem qualquer
custo. Todos os cidadãos têm direito a consultas, exames, internações e tratamentos nos serviços de saúde,
públicos ou privados, contratados pelo gestor público.

Como se pode perceber a ênfase e a essência interpretative da citação nos permite perceber a vedação de
discriminação, restrições. Garantindo a todos o acesso ao Sistema, sem seletividade, sem qualquer custo. Aqui,
não fora considerado a articulação em todos os níveis e complexidade do Sistema, nem tampouco que o sistema
de saúde deve ser preparado para atender a todas as demandas dos usuários, ouvindo suas necessidades e
trabalhando para atendê-los de forma respeitosa e com qualidade.

Evidente se mostra que a citação ao considerar que todos tem direito de acesso ao Sistema de Saúde, sem
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distinções ou restrições e sem qualquer custo financeiro, faz alusão ao princípio da UNIVERSALIDADE.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 47 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 47 Conhecimentos Específicos - Agente
Comunitário de Saúde.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A citação feita na letra ‘C” está prevista na Lei nº 11.350 de 2006. Para ser mais preciso no Art. 3º, §3º, inciso IV,
alínea g.

Senão vejamos:

Lei nº 11.350 de 2006

Art. 3º O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e
de promoção da saúde, a partir dos referenciais da Educação Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou
comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam
a saúde preventiva e a atenção básica em saúde, com objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às
ações e aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão do
gestor municipal, distrital, estadual ou federal. (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018).

§ 3º No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, são
consideradas atividades típicas do Agente Comunitário de Saúde, em sua área geográfica de atuação: (Incluído
dada pela Lei nº 13.595, de 2018)

IV - a realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para acolhimento e acompanhamento: (Incluído
dada pela Lei nº 13.595, de 2018)

g) da pessoa com dependência química de álcool, de tabaco ou de outras drogas; (Incluído dada pela Lei nº
13.595, de 2018)

Como se comprova, o assunto abordado, consta no conteúdo programático fornecido pelo Edital para o certame.

Assim sendo, esta Banca por considerar infundado o que fora alegado no embasamento, decide pela manutenção
do gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 49 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 49 Conhecimentos Específicos - Agente
Comunitário de Saúde.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão em tela é bastante clara, solicita do candidato que marque a alternativa que indica as aferições sistólica
e diástólica que caracterizam o quadro de hipertensão arterial. Fora isso, alega o recorrente que a questão não
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deixa claro a idade do indíviduo. Como se pode observar, a questão afirmou que possui mais de 18 anos de idade,
e esta informação é a comumente empregada na escala de hipertensão (sendo suficiente). Se outras informações
foram apresentadas na questão, a exemplo de termos destacado que o indíviduo não estava fazendo uso de
medicação hipertensiva, é que, em tais casos, deve ser feita uma ponderação nos valores aferidos.

Pelas proprias informações apresentadas pelo recorente em seu embasamento, observa que aferições de pressão
arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg,
caracterizam um quadro de hipertensão arterial.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 50 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 50 Conhecimentos Específicos - Agente
Comunitário de Saúde.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O recurso apresentado é totalmente infundado. Primeiramente por considerar um item 3 inexistente na questão
(a questão so possui 2 proposições). Fora isso, como se pode observar a questão em tela faz referência ao
Aleitamento Materno e Alimentação Complementar da Criança. Não tendo qualquer relação com saúde dental da
criança. (utilização de escova e creme fluoretado)

Por se apresentar de forma desconexa, Esta Banca decide pelo indeferimento do recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 37 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 37 Conhecimentos Específicos - Agente de
Controle de Endemias.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O Recurso apresentado não se opõe ao que foi apresentado pela Banca. Na verdade reafirma o nosso
posicionamento e nem tampouco questiona ou solicita mudança de gabarito ou anulação da questão.

Esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, indeferindo o Recurso por não questionar e nem
contradizer (comprovando), o que fora considerado pela Banca. Como se pode observar não é feito qualquer
questionamento, nem apresentado uma fundamentação que contrarie nossa posição.

De fato, a saliva dos cães não é responsável pela transmissão da doença aos humanos. A doença é trasmitida
através da picada do inseto popularmente conhecido como mosquito palha.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 38 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 38 Conhecimentos Específicos - Agente de
Controle de Endemias.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
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pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O questionamento e o embasamento apresentado no recurso consideram que pessoas com imunidade mais baixa,
debilitadas, podem ser infectados e desenvolver a forma mais grave da doença no primeiro ataque. De fato, é
possível que a doença se manifeste de forma mais grave em pessoas com imunidade mais baixa, como também em
pessoas que não estejam. A afirmação no recurso não invalida o que fora apresentado na proposição. O que foi
considerado na proposição é que não há uma relação direta entre baixa imunidade e o desenvolvimento da forma
mais grave da dengue, ou seja, hemorrágica.

Validar o argumento do recurso implicaria em considerar que a doença em sua forma mais grave, hemorrágica, só
ocorreria caso o infectado se apresentasse com baixa imunidade, o que não é verdadeiro.

Vejamos a nota abaixo de um dos mais respeitados centros de estudos e de produção de vacinas do país, a
FIOCRUZ:

“A dengue hemorrágica não tem relação com a baixa imunidade do organismo infectado. Diversos estudos
parecem indicar o contrário: as formas mais graves poderiam estar associadas a uma “excessiva” resposta
imunológica do organismo ao vírus, causando uma espécie de hipersensibilidade que acarretaria na produção de
substâncias responsáveis pelo aumento da permeabilidade vascular. Esse processo leva a perda de líquidos, o que,
por sua vez, acarreta a queda da pressão arterial e o choque, principal causa de óbito”.

Como se percebe, o renomado Instituto considera, inclusive, o contrário; que as formas mais graves da doença
poderiam estar associadas a uma “excessiva resposta imunológica” do indivíduo infectado.

Destacamos o link para que o candidato possa consultar na íntegra a nossa base de posicionamento:
http://www.cpqrr.fiocruz.br/pg/dengue/#:~:text=A%20dengue%20hemorr%C3%A1gica%20n%C3%A3o%20tem,bai
xa%20imunidade%20do%20organismo%20infectado.

Desta feita, esta Banca se posiciona pela manutenção do seu gabarito preliminar.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 40 Conhecimentos Específicos - Agente de
Controle de Endemias.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A seguir apresentamos um posicionamento do Ministério da Saúde:

Os sintomas mais frequentes são parecidos com os de outras doenças, como a gripe e a dengue. Os principais são:
febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, principalmente nas panturrilhas (batata-da-perna), podendo também
ocorrer vômitos, diarréia e tosse. Nas formas mais graves geralmente aparece icterícia (coloração amarelada da
pele e dos olhos) e há a necessidade de cuidados especiais em caráter de internação hospitalar. O doente pode
apresentar também hemorragias, meningite, insuficiência renal, hepática e respiratória, que podem levar à morte.

A seguir destacamos o link para que o candidato possa conhecer a matéria na íntegra:

http://www.cpqrr.fiocruz.br/pg/dengue/#:~:text=A%20dengue%20hemorr%C3%A1gica%20n%C3%A3o%20tem,baixa%20imunidade%20do%20organismo%20infectado
http://www.cpqrr.fiocruz.br/pg/dengue/#:~:text=A%20dengue%20hemorr%C3%A1gica%20n%C3%A3o%20tem,baixa%20imunidade%20do%20organismo%20infectado
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https://bvsms.saude.gov.br/leptospirose/#:~:text=Nas%20formas%20mais%20graves%20geralmente,que%20pode
m%20levar%20%C3%A0%20morte.

O próprio candidato, em seu recurso considera a ICTERÍCIA como uma manifestação grave da doença:

“(…) A MANIFESTAÇÃO CLÁSSICA DA LEPTOSPIROSE GRAVE É A SÍNDROME DE WEIL, CARACTERIZADA PELA TRÍADE
DE ICTERÍCIA, INSUFICIÊNCIA RENAL E HEMORRAGIA, MAIS COMUMENTE PULMONAR. A ICTERÍCIA É CONSIDERADA
UM SINAL CARACTERÍSTICO E APRESENTA UMA TONALIDADE ALARANJADA MUITO INTENSA (ICTERÍCIA RUBÍNICA)
(…)”

Sendo assim, como se constata, a proposição alvo do questionamento não está errada. Fato que nos embasa em
decidir pela manutenção do gabarito preliminar e indeferimento do recurso apresentado.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 41 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 41 Conhecimentos Específicos - Agente de
Controle de Endemias.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O recurso apresentado pelo candidato não demonstra que a Esporotricose é uma zoonose monitorada por
programas nacionais de vigilância e controle do Ministério da Saúde. O link apresentado apenas nos remete a um
portal do Ministério da Saúde onde é possível fazer uma pesquisa sobre a zoonose.

Segundo o Manual de Vigilância, Prevenção e Controle de Zoonoses (Normas Técnicas Operacionais) do Ministério
da Saúde, (página 8), as zoonoses monitoradas por programas nacionais de vigilância e controle do Ministério da
Saúde são: peste, leptospirose, febre maculosa brasileira, hantavirose, doença de Chagas, febre amarela, febre d e
chikungunya e febre do Nilo Ocidental. Outras doenças de transmissão vetorial que acometem somente a espécie
humana, como dengue e malária, também podem ser parte integrante das atribuições da área de vigilância de
zoonoses.

As zoonoses de relevância regional ou local, ou seja, que apresentam incidência e prevalência numa determinada
área do território brasileiro, mas de magnitude, transcendência, severidade, gravidade, vulnerabilidade e potencial
de disseminação também somente em nível regional ou local, são: toxoplasmose, esporotricose, ancilostomíase,
toxocaríase (larva migrans cutânea e visceral), histoplasmose, criptococose, complexo equinococose – hidatidose,
entre outras.

A seguir apresentamos o link para que o candidato possa se certificar sobre nossa fundamentação:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_prevencao_controle_zoonoses.pdf

Como se percebe, a esporotricose não é uma zoonose monitorada por programas nacionais de vigilância e controle
do Ministério da Saúde. Tal zoonose possui relevância regional ou local, ou seja, apresenta incidência e prevalência
numa determinada área do território brasileiro, fato que explica não ter sido incluída entre as zoonoses
monitoradas por programas nacionais.

Sendo assim, pelas razões anteriormente apresentadas, decidimos pela manutenção do gabarito preliminar,

https://bvsms.saude.gov.br/leptospirose/#:~:text=Nas%20formas%20mais%20graves%20geralmente,que%20podem%20levar%20%C3%A0%20morte
https://bvsms.saude.gov.br/leptospirose/#:~:text=Nas%20formas%20mais%20graves%20geralmente,que%20podem%20levar%20%C3%A0%20morte
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_prevencao_controle_zoonoses.pdf
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indeferindo o recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 43 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 43 Conhecimentos Específicos - Agente de
Controle de Endemias.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

De fato, a zoonose constante da letra “d”, Esporotricose, é transmitida pelo contato do fungo com a pele ou
mucosa por meio de trauma decorrente de acidentes com espinhos, palha ou lascas de madeira; contato com
vegetais em decomposição; arranhadura ou mordedura de animais doentes, sendo mais comum o gato. Contudo, é
válido destacar que este não é o único animal que pode transmitir a zoonose. Cães também podem ser
transmissores da Esporotricose.

Senão vejamos uma citação do portal do Ministério da Saúde:

“A esporotricose é uma infecção por fungo, causada pelo Sporothrix, que acomete o homem e diversas espécies
animais, como cães, gatos e tatus, entre outros, cuja manifestação característica é o aparecimento de ferimentos e
úlceras na pele e nas mucosas”.

A seguir destacamos um link para que o candidato possa constatar o nosso posicionamento:

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/e/esporotricose-humana-1/esporotricose-
humana#:~:text=A%20esporotricose%20%C3%A9%20uma%20infec%C3%A7%C3%A3o,na%20pele%20e%20nas%20
mucosas.

Sendo assim, esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, a letra “C” é o gabarito da questão, a
Psitacose é a única entre as zoonoses apresentadas na questão que não é transmitida ao homem pelos cães, em
face de ser uma zoonose aviária, ou seja, transmitida por algumas espécies de aves.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 45 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 45 Conhecimentos Específicos - Agente de
Controle de Endemias.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto.

A questão foi formulada em estrita obediência ao conteúdo programático constante no Edital. Tendo sido a
mesma bastante direta, objetiva. Apesar de existirem diversas formas de classificar os praguicidas, tais como:
finalidade, modo deação, persistência, deslocamento, duração do efeito do tratamento, toxicidade, origem, grupo
químico. A questão foi explícita em exigir conhecimentos acerca do grau de toxicidade. Como reconhece o
próprio candidato não há erro do gabarito apresentado. Alega, contudo, que o nível da questão não é adequado

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/e/esporotricose-humana-1/esporotricose-humana#:~:text=A%20esporotricose%20%C3%A9%20uma%20infec%C3%A7%C3%A3o,na%20pele%20e%20nas%20mucosas
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/e/esporotricose-humana-1/esporotricose-humana#:~:text=A%20esporotricose%20%C3%A9%20uma%20infec%C3%A7%C3%A3o,na%20pele%20e%20nas%20mucosas
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/e/esporotricose-humana-1/esporotricose-humana#:~:text=A%20esporotricose%20%C3%A9%20uma%20infec%C3%A7%C3%A3o,na%20pele%20e%20nas%20mucosas
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ao nível médio, e sim, superior.

Discordamos do exposto, o tema é da mais alta relevância e estava previsto no conteúdo programático constante
do Edital do Certame.

Apresentamos a seguir um link para que o candidato possa se certificar do nosso posicionamento:

http://r1.ufrrj.br/adivaldofonseca/wp-content/uploads/2014/06/classificacao-dos-ectoparasiticidas.pdf

Sendo assim, esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 46 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 46 Conhecimentos Específicos - Agente de
Controle de Endemias.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

De fato, a zoonose constante da letra “d”, Esporotricose, é transmitida pelo contato do fungo com a pele ou
mucosa por meio de trauma decorrente de acidentes com espinhos, palha ou lascas de madeira; contato com
vegetais em decomposição; arranhadura ou mordedura de animais doentes, sendo mais comum o gato. Contudo, é
válido destacar que este não é o único animal que pode transmitir a zoonose. Cães também podem ser
transmissores da Esporotricose.

Senão vejamos uma citação do portal do Ministério da Saúde:

“A esporotricose é uma infecção por fungo, causada pelo Sporothrix, que acomete o homem e diversas espécies
animais, como cães, gatos e tatus, entre outros, cuja manifestação característica é o aparecimento de ferimentos e
úlceras na pele e nas mucosas”.

A seguir destacamos um link para que o candidato possa constatar o nosso posicionamento:

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/e/esporotricose-humana-1/esporotricose-
humana#:~:text=A%20esporotricose%20%C3%A9%20uma%20infec%C3%A7%C3%A3o,na%20pele%20e%20nas%20
mucosas.

Sendo assim, esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, a letra “C” é o gabarito da questão, a
Psitacose é a única entre as zoonoses apresentadas na questão que não é transmitida ao homem pelos cães, em
face de ser uma zoonose aviária, ou seja, transmitida por algumas espécies de aves.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 47 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 47 Conhecimentos Específicos - Agente de
Controle de Endemias.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

http://r1.ufrrj.br/adivaldofonseca/wp-content/uploads/2014/06/classificacao-dos-ectoparasiticidas.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/e/esporotricose-humana-1/esporotricose-humana#:~:text=A%20esporotricose%20%C3%A9%20uma%20infec%C3%A7%C3%A3o,na%20pele%20e%20nas%20mucosas
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/e/esporotricose-humana-1/esporotricose-humana#:~:text=A%20esporotricose%20%C3%A9%20uma%20infec%C3%A7%C3%A3o,na%20pele%20e%20nas%20mucosas
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/e/esporotricose-humana-1/esporotricose-humana#:~:text=A%20esporotricose%20%C3%A9%20uma%20infec%C3%A7%C3%A3o,na%20pele%20e%20nas%20mucosas
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O conteúdo da questão em tela é o constante no conteúdo programático do Edital nº 001/2021 - retificado,
conforme segue abaixo:

CARGO: AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS

Processo saúde-doença: influência das condições de vida: educação, cultura, lazer, emprego, moradia,saneamento
e segurança; o papel da família. Saneamento Básico: abastecimento de água, destinodos detritos,destino do lixo.
Vigilância Epidemiológica: Principais zoonoses transmissíveis por animais domésticosdeestimação,
peridomésticos, de criação de uso doméstico e de origem silvestre. Meios de TransmissãodeDoenças:medidas
preventivas e de controle. Uso de Praguicidas em Saúde Pública: toxidade. Equipamentos
deProteção:recomendações, higienização. Leishmaniose: características epidemiológicas: ciclo, modo de
transmissão, períodode incubação, suscetibilidade e imunidade; aspectos clínicos no cão; medidas preventivas
dirigidas àpopulaçãohumana, ao vetor e à população canina. Dengue: noções sobre febre amarela e dengue,
biologia dos vetores,operações de campo, reconhecimento geográfico, tratamento focal, perifocal, bloqueio, EPI,
formas decontrole,Programa Nacional de Controle da Dengue. Procedimentos de Segurança: tipos de controle;
uso deinseticidas,tipos de tratamento, programa de treinamento, supervisão de equipes. Centro de Controle de
Zoonose: posseresponsável, vacinação antirrábica animal, controle de morcegos em áreas urbanas. Roedores /
Leptospirose:controle de roedores em áreas urbanas; leptospirose: sintomas, transmissão, prevenção. Animais
Peçonhentos:ofídeos, aracnídeos (aranhas e escorpiões) e lagarta (Lonomia obliqua): noções básicas sobre
controle, prevençãode acidentes e primeiros socorros. Noções de informática: conceitos básicos de operação de
microcomputadores;conceitos básicos de operação com arquivos em ambientes Windows; conceitos básicos para
utilizaçãodopacoteOffice; conceitos de Internet: conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias,
ferramentas, aplicativoseprocedimentos associados a internet; ferramentas e aplicativos comerciais de
navegação, de correioeletrônico,de busca e pesquisa.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 50 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 50 Conhecimentos Específicos - Agente de
Controle de Endemias.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Os argumentos apresentado no recurso, em seu embasamento, não refutam o que fora afirmado na questão na
proposição I. Para que a proposição pudesse ser considerada inválida, o candidato deveria ter comprovado que as
cobras peçonhentas possuem hábitos diurnos. O fato das mesmas preferirem ambientes úmidos, não ivalida o
que fora considerado na proposição, “possuírem hábitos noturnos”.

Uma pesquisa por parte do candidato em diversos sites sobre o tema confirmará o posicionamento adotado por
esta Banca. Para efeito de exemplificação, apresentamos o link a seguir para consulta do candidato:

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-distinguir-as-cobras-venenosas-das-nao-venenosas/

Desta feita, esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 50 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 50 Conhecimentos Específicos - Agente de
Fiscalização Ambiental.

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-distinguir-as-cobras-venenosas-das-nao-venenosas/
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HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Não procede o questionamento do candidato, a alternativa correta é a b (rede de computadores), a rede de
computadores é uma estrutura lógica que permite a comunicação entre outros computadores, e como citado pelo
próprio candidato, mainframe é um computador de grande porte que hospeda e executa aplicações em um único
equipamento, os conceitos são diferentes.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 38 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 38 Conhecimentos Específicos - Agente
Municipal de Trânsito.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Como se percebe a questão em tela se referia às condições de aprovação para que um “projeto de edificação
possa se transformar em polo de trânsito”. Não fornecendo qualquer menção à apreensão do veículo, o mesmo se
observa em relação às proposições.

Por total impropriedade do recurso interposto, por não ter apresentado uma fundamentação coerente, que
evidenciasse um erro (comprovado) da questão ou de uma das proposições, esta Banca manifesta a sua
impossibilidade de avaliar o recurso apresentado, decidindo pelo seu indeferimento.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 39 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 39 Conhecimentos Específicos - Agente
Municipal de Trânsito.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca decide pela manutenção do gabarito preliminar, indeferindo o Recurso interposto, pelos motivos
abaixo elencados:

Vejamos a disposição legal contida no Código de Trânsito Brasileiro referente ao tema abordado na questão:

Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades:

I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo;

Vale a pena considerar que o candidato comete o equívoco de mencionar parágrafo 1 no seu embasamento
quando o correto seria ter se referido ao inciso I. Mas esclarecemos que esta não é a razão do nosso
indeferimento do recurso.

A própria leitura da disposição legal do CTB nos permite considerar ser o COTRAN, o órgão máximo coordenador,
normativo e consultivo do Sistema de Trânsito Brasileiro.

Vejamos uma citação de um dos mais importantes sites acerca das normas de trânsito no Brasil: O Sistema
Nacional de Trânsito, cuja composição consta do artigo 7º do CTB, tem como órgão coordenador máximo o
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Conselho Nacional de Trânsito (órgão colegiado composto nos termos do artigo 10). (…).

Para verificação do recorrente apresentamos o link para consulta:

https://www.ctbdigital.com.br/comentario/comentario9-
224#:~:text=O%20Sistema%20Nacional%20de%20Tr%C3%A2nsito,nos%20termos%20do%20artigo%2010).

O recorrente se prende a uma sutil diferença de redação do enunciado quando comparada à disposição literal da
norma, qual seja, o Art.7 º, I do CTB.

Contudo, em nenhum momento se faz necessário que precisássemos de uma transcrição literal (idêntica) para
que seja possível validar o enunciado. É consenso, não há nenhum posicionamento fundamentado (comprovado)
que o CONTRAN não seja o órgão máximo coordenador do Sistema Nacional de Trânsito.

Como se pode perceber, em momento algum o recorrente apresenta um argumento fundamentado
(comprovado) que o CONTRAN não seja o órgão máximo coordenador do Sistema Nacional de trânsito.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 42 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 42 Conhecimentos Específicos - Agente
Municipal de Trânsito.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

As proposições II e III estão corretas. Portanto, a questão em tela tem como gabarito a letra “C”.

O recorrente, em seu embasamento, afirma que a proposição I está incorreta. E de fato está. Em nenhum
momento afirmamos que a proposição I está correta. Para que pudéssemos validar o recurso interposto, o
recorrente deveria manifestar um posicionamento (comprovado) que uma das proposições consideradas corretas
pela Banca (proposições II e III) está errada. Mas, como se pode perceber, nenhum posicionamento foi feito nesse
sentido.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 43 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 43 Conhecimentos Específicos - Agente
Municipal de Trânsito.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca, na questão em tela, apresentou quatro proposições, solicitando que os candidatos as analisassem,
segundo as Resoluções vigentes no Sistema Nacional de Trânsito.

De todas as proposições apresentada, apenas a II está correta.

Consoante disposição da Resolução 254/07, Art. 8º: Fica proibida a aplicação de películas refletivas nas áreas
envidraçadas do veículo.

https://www.ctbdigital.com.br/comentario/comentario9-224#:~:text=O%20Sistema%20Nacional%20de%20Tr%C3%A2nsito,nos%20termos%20do%20artigo%2010
https://www.ctbdigital.com.br/comentario/comentario9-224#:~:text=O%20Sistema%20Nacional%20de%20Tr%C3%A2nsito,nos%20termos%20do%20artigo%2010
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Em seu posicionamento, o recorrente cita a disposição contida no Art. 7º da Resolução 254/07 para fundamentar
o seu questionamento.

Vejamos o que afirma o referido artigo:

Art. 7º A aplicação de película não refletiva nas áreas envidraçadas dos veículos automotores, definidas no art. 1°,
será permitida desde que atendidas as mesmas condições de transparência para o conjunto vidro-película
estabelecidas no Artigo 3° desta Resolução.

Como se pode perceber, o artigo em questão faz referência às películas não refletivas. E películas espelhadas
correspondem a películas refletivas.

O recorrente também apresentou argumentos que invalidam as demais proposições. A Banca concorda com as
fundamentações alegadas quanto as demais proposições. De fato, as proposições I, III e IV estão erradas, o que
corrobora com a nossa posição na divulgação do gabarito preliminar.

Como demonstrado, o Art. 8º da Resolução 254/07 vigente, reza que: “Fica proibida a aplicação de películas
refletivas nas áreas envidraçadas do veículo”.

Como demonstramos, a proposição II é a única que corresponde a um mandamento constante de uma resolução
vigente do Sistema Nacional de Trânsito.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 44 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 44 Conhecimentos Específicos - Agente
Municipal de Trânsito.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca sustenta seu posicionamento. As quatro situações listadas nas proposições (I, II, III e IV) corrrespondem
a casos onde se impõem a expedição de novo CRV (Certificado de Registro de Veículo).

O fato de termos feito um acréscimo na proposição, qual seja: “conforme as listadas pelo Conselho Nacional de
Trânsito”, não contraria ou invalida a proposição apresentada. Apenas, esclareceu, obviamente, que alteração das
características são as consideradas pelo CONTRAN, que é o órgão coordenador, normativo e consultivo máximo da
política nacional de trânsito.

Não considerar válida tal proposição, implicaria em considerar que diante da alteração das características do
veículo não seria necessário uma expedição de um novo CRV, o que é uma inverdade.

Ao considerarmos no enunciado que as proposições apresentadas deveriam ser analisadas segundo as disposições
do CTB, não implica em dizer que as mesmas deveriam ser conforme a transcrição literal (integral). E sim,
conforme a sua orientação, sentido.

Em nenhum momento exigimos que as proposições guardassem, como alega o recurso, concordância literal. Por
que se assim fosse, estaríamos exigindo que os candidatos memorizassem a integralidade (palavra a palavra) das
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disposições do CTB. Exigência essa que seria inadmissível.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 46 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 46 Conhecimentos Específicos - Agente
Municipal de Trânsito.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Apenas as proposições II e IV correspondem a penalidades válidas, previstas pelo CTB.

Para a fundamentação de nosso posicionamento, indicamos uma leitura atenciosa do Art. 256 do CTB.

Como se poderá observar, a apreensão do veículo não corresponde a penalidade válida, haja visto a mesma ter
sido revogada. Tanto é verdade, que a mesma não mais integra o rol de penalidades constantes do artigo referido.

A proposição III também está errada porque não existe a penalidade “advertência oral”. O artigo 256 do CTB, em
seu inciso I, é claro ao afirmar que a penalidade de advertência é escrita, e não oral.

As proposições II e IV, as únicas corretas, estão presentes, respectivamente, nos incisos VII e V do artigo
supramencionado.

Pelo exposto, esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 49 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 49 Conhecimentos Específicos - Agente
Municipal de Trânsito.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão não possui qualquer erro. Como se poderá observar, o enunciado da questão solicitou que o candidato
marcasse a alternativa que se excetua, entre as transgressões de trânsito consideradas de natureza criminosa.

As infrações consideradas criminosas estão listadas no Capítulo XIX do Código de Trânsito Brasileiro, sendo mais
específico, do artigo 291 ao 312, do diploma considerado (CTB).

Para uma maior compreensão, vejamos como as proposições “a”, “c” e “d”, constam no rol das infrações
consideradas crimes:

Proposição a: Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a



77

CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU - CE

EDITAL Nº 001/2021

habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por: (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3
miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora.
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico,
exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o
direito à contraprova. (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)

§ 3º O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito
de caracterização do crime tipificado neste artigo. (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)

§ 4º Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto no caput.

Como se pode perceber, o que foi afirmado na proposição está previsto como crime. Constatado que o condutor
conduz veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra
substância psicoativa que determine dependência. Estará configurada a infração classificada como crime.

Como se pode perceber, o alegado pelo recorrente, quanto a necessidade de concentração igual ou superior a 0,3
miligrama de álcool por litro de ar alveolar é apenas uma das situações, dentre as diversas previstas, que podem
servir como constatação. (meio de prova).

A leitura integral do dispositivo legal considerado, nos permite concluir que a infração citada, considerada
criminosa, também poderá ser constada por vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova. Não sendo a
afirmação do recorrente (quanto a concentração de álcool) uma forma única e absoluta de constatação do crime.

Em se constatando que o condutor conduz veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, considera sim, uma infração de
caráter criminoso previsto pelo CTB.

Proposição c: Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou,
ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou,
ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Neste caso, deixaremos de tecer maiores comentários, em razão do artigo supracitado ser bastante claro. Tanto é
verdade, que entre as penas, se verifica a “detenção”.

Proposição d: Conduzir veículo transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em cinquenta
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quilômetros por hora.

Vejamos sobre a questão a citação de um importante site especializado:

Caso seja na situação comum será ação penal pública condicionada a representação da vítima, só há processo se a
vítima representar contra o autor da lesão, mas se nas hipóteses de embriaguez, racha e velocidade acima de 50
km/h será de ação penal pública incondicionada. CTB Lei 9.503/97 :

A seguir, apresentamos o link para a consulta do candidato:

https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2050402/qual-a-especie-de-acao-cabivel-no-crime-de-lesao-culposa-
praticada-no-transito-renata-cristina-moreira-da-
silva#:~:text=Caso%20seja%20na%20situa%C3%A7%C3%A3o%20comum,291.

Em seguida, vejamos a disposição legal (artigo) em questão:

Art. 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as
normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo diverso,
bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber.

§ 1º Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei no
9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver: (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº
11.705, de 2008)

I - sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência;
(Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)

II - participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou
demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente;
(Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)

III - transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h (cinqüenta quilômetros
por hora). (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)

§ 2º Nas hipóteses previstas no § 1o deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para a
investigação da infração penal.

Visando uma maior simplificação de nossa fundamentação, atentemos para o exposto no §2º:

Como se pode perceber, transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h (inciso III do
§1º) ensejará a instauração de inquérito policial para a investigação da infração penal.

Como ficou demonstrado, as proposições “a”, “c” e “d” correspondem sim a infrações de trânsito que
correspondem a crimes. Sendo assim, esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, indeferindo
o recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2050402/qual-a-especie-de-acao-cabivel-no-crime-de-lesao-culposa-praticada-no-transito-renata-cristina-moreira-da-silva#:~:text=Caso%20seja%20na%20situa%C3%A7%C3%A3o%20comum,291
https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2050402/qual-a-especie-de-acao-cabivel-no-crime-de-lesao-culposa-praticada-no-transito-renata-cristina-moreira-da-silva#:~:text=Caso%20seja%20na%20situa%C3%A7%C3%A3o%20comum,291
https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2050402/qual-a-especie-de-acao-cabivel-no-crime-de-lesao-culposa-praticada-no-transito-renata-cristina-moreira-da-silva#:~:text=Caso%20seja%20na%20situa%C3%A7%C3%A3o%20comum,291
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QUESTÃO Nº 38 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE SOCIAL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 38 Conhecimentos Específicos - Assistente
Social.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão exige conhecimentos com relação a: Políticas Públicas e direitos. Políticas sociais brasileiras: assistência
social, criança e adolescente.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 39 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE SOCIAL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 39 Conhecimentos Específicos - Assistente
Social.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão exige conhecimentos com relação a:

“Diante das considerações apresentadas, destacam-se como ações de articulação das(os) assistentes sociais na
equipe de saúde:

• garantir a inserção do Serviço Social em todos os serviços prestados pela unidade de saúde (recepção e/ou
admissão, tratamento e/ou internação e alta), ou seja, atender o usuário e sua família, desde a entrada do mesmo
na unidade por meio de rotinas de atendimento construídas com a participação da equipe de saúde;

• participar do projeto de humanização da unidade na sua concepção ampliada, sendo transversal a todo o
atendimento da unidade e não restrito à porta de entrada, tendo como referência o projeto de Reforma Sanitária.

• planejar, executar e avaliar com a equipe de saúde ações que assegurem a saúde enquanto direito;

• avaliar as questões sócio-familiares que envolvem o usuário e/ou sua família, buscando favorecer a participação
de ambos no tratamento de saúde proposto pela equipe;”

http://www.cressrs.org.br/arquivos/documentos/%7B3412879E-C2CC-4367-9339-
847E62E3E82E%7D_parametros_saude.pdf

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 41 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE SOCIAL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 41 Conhecimentos Específicos - Assistente
Social.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A única alternativa que atende ao enunciado é a letra A.

No período de 1965 a 1975 ocorre um marco importante no Serviço Social na América Latina: o movimento de
reconceituação, impulsionado pela intensificação das lutas sociais no continente que se refratavam na
universidade, nas Ciências Sociais, na Igreja, nos movimentos estudantis, com nítidas particularidades nacionais.
Recusa a importação de teorias e métodos alheios à nossa história, na crítica aos fundamentos das abordagens de
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Serviço Social de caso, de grupo e de comunidade. De base teórica e metodológica eclética, esse movimento foi,
inicialmente, polarizado pelas teorias desenvolvimentistas, e no início da década de 1970 ocorrem as primeiras
aproximações do Serviço Social à tradição marxista, a partir de manuais de divulgação (Iamamoto,
2007, 2015, 2016).

Fontee: https://www.scielo.br/j/sssoc/a/qJzFVXRhjD6LzNSSXWzCvdR/?lang=pt

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 42 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE SOCIAL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 42 Conhecimentos Específicos - Assistente
Social.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O assunto abordado na questão se refere a: Sistema Único de Assistência Social – SUAS, constante do conteúdo
programático.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 43 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE SOCIAL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 43 Conhecimentos Específicos - Assistente
Social.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O assunto abordado na questão se refere a: Sistema Único de Assistência Social – SUAS, constante do conteúdo
programático.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 45 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE SOCIAL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 45 Conhecimentos Específicos - Assistente
Social.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A alternativa C atende ao enunciado da questão.

Art. 25. Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de investimento econômico-social
nos grupos populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios,
capacidade produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão da
qualidade de vida, a preservação do meio-ambiente e sua organização social.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 37 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ATENDENTE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 37 Conhecimentos Específicos - Atendente.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados



81

CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU - CE

EDITAL Nº 001/2021

pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Vejamos o que diz o item I da questão:
I. Se for preciso fazer a pessoa que ligou aguardar na linha, não o deixe esperando por muito tempo, pois

haverá o risco dele desligar o telefone, gerando uma péssima impressão do setor.

Há situações em que será necessário ao atendente tirar uma dúvida ou repassar a ligação para outro setor, o
indicado é que a espera não seja longa para que não seja gerada uma má impressão, por isso a proposição
também está correta.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 38 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ATENDENTE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 39 Conhecimentos Específicos - Atendente.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca reconhece ter cometido um erro de digitação na letra “D” da questão. Como considerado pelo
candidato, foi digitado: “O atendente deverá ser mostrar solicito às necessidades (…), quando o correto deveria
ter sido: “O candidato deverá semostrar solicito às necessidades (….).

Contudo, discordamos plenamente do argumento do recorrente que tal erro prejudicou os candidatos ao causar
confusão de compreensão.

Ao contrário do que foi alegado no embasamento (a troca do “se” pelo “ser” não modificou o sentido da frase:

Senão vejamos:

d. O atendente deverá sermostrar solicito às necessidades dos usuários que o procuram (…).

Nitidamente se percebe que há um erro de digitação, porque a palavra “ser” inserida na frase não oferece
qualquer outra opção de entendimento. Não modifica o sentido da frase, nem tampouco se mostra coerente. O
que possibilitaria aos candidatos facilmente detectar se tratar de um mero erro de digitação, que não
comprometeu a interpretação da questão.

Como se pode observar, a questão (em seu enunciado) solicitava que os candidatos marcassem a alternativa
INCORRETA, no tocante às qualidades indispensáveis do profissional atendente: e de fato a letra “B” responde a
questão:

Evidentemente, é uma qualidade indispensável do profissional atendente não acentuar o caráter burocrático dos
serviços prestados pela instituição aos usuários.

A palavra burocrático de acordo com o contexto adotado na letra “B” significa: atendimento ruim, moroso,
dificultoso, ineficiente.

Desta feita, como um qualificado atendente do serviço público deve primar pela eficiência no exercício de seus
afazeres profissionais, é lógico que ele deverá constrastar com o perfil da instituição da qual é integrante (caso
esse perfil seja burocrático- no sentido que fora empregado).

O atendente deverá ser diferente, fazer o seu melhor. Por mais que a instituição tenha a reputação de ser
ineficiente, burocrática, o bom profisional não deve se sujeitar à cultura organizacional, ou se comportar como os
seus colegas de trabalho.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.
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QUESTÃO Nº 39 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ATENDENTE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 39 Conhecimentos Específicos - Atendente.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O item I da questão diz o seguinte:
I. O atendente deve sempre se colocar à disposição para realizar as atividades de responsabilidade dos

colegas, independentemente de serem atípicas ao exercício de sua profissão.

O item está incorreto. Cada profissional possui a sua responsabilidade no dia a dia da empresa, devendo cumprir a
sua própria função.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ATENDENTE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 40 Conhecimentos Específicos - Atendente.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Vejamos o que foi apresentado pelo recorrente em seu recurso, em relação a proposição I:

PORÉM A CITAÇÃO DO TEXTO ESTÁ INCOMPLETA, FATO NÃO APONTADO NO REFERIDO ITEM PELO USO DO
PONTO FINAL E PELA AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO GRÁFICA DAS RETICÊNCIAS ENTRE PARÊNTESES (...) OU DAS
RETICÊNCIAS ENTRE COLCHETES [...]

Vejamos o que apresentamos na proposição I:

I. Atenta contra o dever de fidelidade o servidor público que não guarda sigilo sobre determinados assuntos que,
por sua própria natureza, não podem ser divulgados.

Como se pode perceber a citação acima apresenta uma informação completa, clara, direta, objetiva. De fato ela
foi extraída de uma citação de Cretella Junior. Em nenhum momento se fazia necessário apresentar reticências
entre parênteses.

O argumento apresentado pelo recorrente é completamente infundado. Nada impede que as Bancas utilizem
citações de outros autores. (Por sinal uma prática que é bastante comum) E assim fazendo, não são obrigadas a
citar o texto em sua íntegra ou incluir reticências entre parênteses. Como se pode observar, citamos uma frase
que apresenta sentido completo, e que por conseguinte, em obediência às normas gramaticais, deve ser
encerrada com um ponto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 41 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ATENDENTE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 41 Conhecimentos Específicos - Atendente.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A pessoa a quem se endereça ou se envia uma mensagem é chamada de Destinatário.

Remetente é quem envia a mensagem.
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CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 46 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ATENDENTE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 46 Conhecimentos Específicos - Atendente.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O comando da questão solicita a alternativa que não é /que se excetua um exemplo de EPC (Equipamento de
Proteção Coletiva).

Protetores auriculares devem ser utilizados individualmente, portanto são exemplos de EPI (Equipamento de
Proteção Individual). Extintores de Incêndio são EPC.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 47 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ATENDENTE

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 47 Conhecimentos Específicos - Atendente.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A seguir apresentamos alguns assuntos constantes do conteúdo programático previsto pelo Edital para o Certame
em questão:

Fragmento do Conteúdo Programático:

-Conhecimento dos dispositivos de segurança

- Conhecimento dos controles de segurança dentre outros;

- Segurança no trabalho e de preservação ambiental.

Como se pode perceber, o conteúdo programático apresentou assuntos que não se limitavam aos que foram
apresentados pelo recorrente. Como é comum nos conteúdos programáticos para o Cargo em questão, é comum
se exigir conhecimentos sobre temas de segurança no trabalho e conhecimentos dos dispositivos de segurança.

Como é fácil constatar, a questão apresentada por esta banca, apesar de tratar de um tema relacionado à energia,
não fugiu ao conteúdo programático exigido. Disjuntor corresponde a um dispositivo de segurança e um
importante equipamento de seguranca.

Não apenas os atendentes, como todos os profissionais, devem ter conhecimentos básicos sobre dispositivos de
segurança.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 41 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 41 Conhecimentos Específicos - Atendente de
Consultório Dentário.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:
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A mesa de Mayo é um equipamento de extrema importância para servir de apoio a instrumentais cirúrgicos.
Portanto, cumpre importante função onde procedimentos cirúrgicos sejam realizados. E inegavelmente, um
consultório odontológico comumente realiza procedimentos cirúrgicos. Assim sendo, a mesa de mayo é um
equipamento de extrema importância e de uso comum em hospitais, clínicas veterinárias e clínicas odontológicas.

A seguir apresentamos um link que pode ser analisado pelo recorrente:

https://www.mobiloc.com.br/blog/equipamentos-consultorio-odontologico/

Portanto, a mesa de Mayo não é um equipamento exclusivamente hospitalar. Ela é comumente utilizada onde
procedimentos cirúrgicos sejam realizados, não sendo o consultório odontológico uma exceção. Sendo assim,
decidimos pela manutenção do gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 38 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR DE FARMÁCIA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 38 Conhecimentos Específicos - Auxiliar de
Farmácia.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão de forma clara e objetiva demonstra que o que foi exigido pela Banca ao candidato, a partir da análise
de três proposições (indicadas por algarismos romanos), é que fosse marcada a alternativa correspondente a
quantidade de proposições corretas. Das proposições listadas, duas estão corretas: a I e a III. A proposição II está
errada, porque a sigla CID não significa Controle Interno de Dispensação e sim Classificação Internacional de
Doenças.

Tendo a questão 2 proposições corretas, obviamente, apenas a letra “C” responde a questão.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 37 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 37 Conhecimentos Específicos - Auxiliar de
Limpeza Urbana.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O fato da alternativa D ficar na segunda coluna da folha não traz prejuízo ao candidato, uma vez que a questão
não estava incompleta.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 39 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 39 Conhecimentos Específicos - Auxiliar de
Limpeza Urbana.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Todas as proposições estão corretas e completas.

As proposições trazem alternativas de descartes de materiais cortantes, como vidro e latas de metal. O

https://www.mobiloc.com.br/blog/equipamentos-consultorio-odontologico/
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posicionamento do candidato quanto ao item I não se aplica a este caso, uma vez que a proposição não precisava
ensinar como cada descarte deveria ser feito.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 40 Conhecimentos Específicos - Auxiliar de
Limpeza Urbana.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Das quatro luvas apresentadas (proposições I, II, III e IV), apenas a luva indicada na letra “C” se excetua entre as
luvas comumente indicadas pelos manuais de segurança. Como se pode perceber, a luva indicada na letra “C”,
corresponde a uma luva de látex, extremamente fina, que não oferece qualquer proteção contra cortes e
perfurações.

O recorrente cometeu um equívoco ao considerar que a luva apresentada na letra “B” também seria uma
exceção. Uma melhor análise por parte do candidato, demonstrará que a luva apresentada na letra “B”
corresponde a uma luva do tipo vaqueta.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 44 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 44 Conhecimentos Específicos - Auxiliar de
Limpeza Urbana.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A imagem trazida pela questão representa um lutocar, que é um carrinho de varrição que auxilia a varredura e
recolhimento de sujeira em algum lugar.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 46 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 46 Conhecimentos Específicos - Auxiliar de
Limpeza Urbana.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca reconhece ter cometido um erro de digitação. Tendo digitado “flhas” ao invés de “folhas”.

Contudo, entendemos que o erro de digitação não representou qualquer prejuízo de compreensão. Até porque a
palavras folha, segundo as normas gramaticais, pode ser abreviada de diversas formas, inclusive “fls”.

Apresentamos uma imagem que comprova o que alegamos:
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Para que o candidato possa verificar o que alegamos, apresentamos o link para consulta:

tps://www.google.com/search?q=abreviatura+de+folhas+abnt&bih=625&biw=1366&hl=pt-BR&sxsrf=APq-
WBuocKHV9sxQJbT3Mo0lxS3B7VFw2w%3A1646092671425&ei=f2EdYpObGe_L1sQP_Yyb2Aw&oq=abreviatura+de
+folhas&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgYIABAWEB46BwgAEEcQsAM6BAgjECc6BwgjEOoCE
Cc6DgguEIAEELEDEMcBENEDOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoICC4QsQMQgwE6CwguEIAEEMcBENEDOgQIABBDOgsIAB
CABBCxAxCDAToHCAAQsQMQQzoICAAQgAQQsQM6BwguELEDEAo6BQguEIAEOgsILhCABBCxAxCDAToNCAAQgAQQ
sQMQRhD5AToLCC4QsQMQgwEQ1AI6CAgAELEDEIMBOgUIABCxAzoICAAQFhAKEB5KBAhBGABKBAhGGABQ6QNY8z
Rg0kZoAnABeASAAeECiAH8KJIBCDAuMTcuOC4xmAEAoAEBsAEKyAEIwAEB&sclient=gws-wiz

O recorrente também poderá realizar uma pesquisa sobre abreviatura de folhas ABNT.

Lembrando que a sigla ABNT, corresponde a Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Fora isso, vale considerar: quais seriam os resíduos que poderiam ser produzidos pelas árvores?

Nos parece lógico, que as respostas só poderiam ser: cascas, frutos, sementes, galhos, folhas ou raízes

Vale ainda destacar que LIXO ORGÂNICO corresponde: a todos os resíduos que têm origem animal ou vegetal.

E como é sabido, o isopor é produzido a partir do petróleo, não podendo ser considerado orgânico.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 36 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 36 Conhecimentos Específicos - Auxiliar de
Serviços Gerais.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão trouxe quatro imagens e pediu a que não corresponde a um EPI (Equipamento de Proteção Individual).

Imagem I - Placa sinalizadora de piso escorregadio (função de alerta ao público em geral)

Imagem II - Calçado de Segurança (EPI)

Imagem III - Luvas (EPI)

Imagem IV - Vestimenta de corpo inteiro (EPI)

A resposta é a letra A - I.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 38 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 38 Conhecimentos Específicos - Auxiliar de
Serviços Gerais.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca decide pela manutenção do gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto, pelos motivos
abaixo elencados.
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O recorrente alega em seu embasamento que: “a questão diz que está errada”.

Como se pode perceber não fizemos tal afirmação, nem tampouco o candidato especifica que ‘suposta”
proposição poderia está errada.

Da mesma forma o candidato alega que o gabarito está trocado, mas não especifica qual é a troca.

Pela impossibilidade de analisarmos o recurso, decidimos por seu indeferimento.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 44 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 44 Conhecimentos Específicos - Auxiliar de
Serviços Gerais.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca reitera sua posição de validar as duas proposições.

Vejamos a proposição I:

I. Em caso de quebra de garrafas e copos de vidro, é de fundamenta importância que antes de serem
descartados, sejam colocadas em um recipiente que garanta a proteção do coletador contra cortes.
Recomendando-se neste caso o uso de garrafas pet, seja pela fácil obtenção, como também por permitirem, em
razão da transparência, a visualização do conteúdo.

O recorrente alega em seu fundamento que a proposição I está incorreta em razão desta Banca não ter
especificado o tamanho do vidro quebrado.

Como se pode observar, tradicionalmente, as garrafas de vidro costumam ter uma dimensão inferior ao das
garrafas PET. Em razão de quebra, obviamente, ela se fragmentará em pedaços ainda menores, possibilitando que
possam ser armazenadas dentro de garrafas PET. Ora, se uma garrafa quebrada pode ser colocada dentro de uma
garrafa PET, o que dizer de um copo quebrado?

O recorrente ainda alega que descarte correto de vidro deve ser feito em caixas de papelão ou embrulhado em
folhas de jornal.

Há de se salientar que até é possível realizar tal procedimento. Contudo, é inegável que os cacos de vidros podem
facilmente cortar o jornal, o que acaba por representar um risco para o coletor.

O recorrente até reconhece o procedimento de descarte de cacos de vidros em garrafas PET. Porém, faz uma
ressalva que esta seria uma técnica especial.

Não nos parece lógico tal argumento. Não há de se falar em técnica especial, e sim, em uma técnica bastante
recomendada pelos principais informativos acerca do tema.

Portanto, como podemos comprovar, as duas proposições estão corretas. Sendo assim, esta Banca decide pela
manutenção de seu gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.
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QUESTÃO Nº 39 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR DE TRÂNSITO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 39 Conhecimentos Específicos - Auxiliar de
Trânsito.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O Embasamento apresentado cria uma situação fática não constante na proposição III, (proposição que é
questionada pelo recurso).

Como se pode observar a proposição III não menciona “interseções e em suas proximidades”. Na verdade, a
proposição em tela (proposição III) é uma transcrição literal da disposição presente no inciso I do Art. 69 do
Código de Trânsito Brasileiro.

Senão Vejamos:

Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 69: Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta,
principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a
ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinqüenta metros dele, observadas as seguintes
disposições:

I - onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de
seu eixo.

Como se demonstrou, a apresentação da disposição legal esclarece e fundamenta o nosso posicionamento.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 43 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR DE TRÂNSITO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 43 Conhecimentos Específicos - Auxiliar de
Trânsito.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Vejamos o que fora afirmado por esta Banca na proposição I, (proposição que esta sendo questionada pelo
recurso)

Proposição I. A lavratura do auto de infração deverá conter, sempre que possível, a assinatura do infrator, que
neste caso servirá como reconhecimento da culpabilidade no cometimento da infração.

A proposição acima apresentada está errada. De fato, a lavratura do auto de infração deverá conter, sempre que
possível, a assinatura do infrator, valendo esta como notificação do cometimento da infração e não como
reconhecimento da culpabilidade no cometimento da infração.

Tanto é verdade que a assinatura do infrator no auto de infração não corresponde ao reconhecimento de sua
culpabilidade no cometimento da infração, que o mesmo poderá ingressar com um recurso visando a anulação da
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infração considerada.

A seguir apresentamos a fundamentação constante no Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

Sendo assim, como apenas a proposição II está correta, o gabarito da questão é a letra “b”.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 45 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR DE TRÂNSITO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 45 Conhecimentos Específicos - Auxiliar de
Trânsito.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto, pelos motivos
abaixo elencados.

O embasamento apresentado pelo recorrente faz considerações não constantes na proposição I (proposição que
está sendo questionada pelo recurso). Em nenhum momento a proposição aludida faz menção às marcas viárias ou
sinalização horizontal.

Senão vejamos o que fora apresentado pela proposição em tela:

Proposição I. A regulamentação dos estacionamentos junto às calçadas é feita apenas por placas, sendo a pintura
do meio-fio apenas um recurso visual para ajudar a chamar a atenção.

A regulamentação dos estacionamento junto às calçadas é feita apenas por placas, a pintura do meio-fio configura
um recurso visual para ajudar a chamar a atenção.

Para maiores esclarecimentos apresentamos um link que pode ser consultado pelo recorrente.

https://doutormultas.com.br/placas-de-sinalizacao-de-
transito/#:~:text=Na%20realidade%2C%20a%20regulamenta%C3%A7%C3%A3o%20dos,antes%20e%20depois%20d
a%20placa.

As proposições I e II estão corretas. Sendo assim, esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar,
letra “C”, indeferindo o recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 47 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR DE TRÂNSITO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 47 Conhecimentos Específicos - Auxiliar de
Trânsito.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

https://doutormultas.com.br/placas-de-sinalizacao-de-transito/#:~:text=Na%20realidade%2C%20a%20regulamenta%C3%A7%C3%A3o%20dos,antes%20e%20depois%20da%20placa
https://doutormultas.com.br/placas-de-sinalizacao-de-transito/#:~:text=Na%20realidade%2C%20a%20regulamenta%C3%A7%C3%A3o%20dos,antes%20e%20depois%20da%20placa
https://doutormultas.com.br/placas-de-sinalizacao-de-transito/#:~:text=Na%20realidade%2C%20a%20regulamenta%C3%A7%C3%A3o%20dos,antes%20e%20depois%20da%20placa
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A seguir apresentamos os artigos correspondentes do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), onde destacamos o
fator mutiplicador paras as respectivas infrações:

alternativa a) Art. 193. Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas,
refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de
canalização, gramados e jardins públicos.

Penalidade - multa (três vezes).

alternativa b) Art. 173. Disputar corrida.

Penalidade - multa (dez vezes)

alternativa c) Art. 253-A. Usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a
circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela.

Penalidade - multa (vinte vezes)

alternativa d) Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que
determine dependência

Penalidade - multa (dez vezes)

Como Podemos perceber, a infração que apresenta a incidência do maior fator multiplicador é a que está
apresentada na letra “C”, vinte vezes.

A infração considerada pelo recorrente em seu embasamento apresentada na letra “d”, apresenta a incidência do
fator multiplicador (dez vezes), obviamente inferior ao constante da infração apresentada na infração contante na
letra “C’, validada como gabarito por esta Banca.

A disposições legais do CTB apresentadas na nossa fundamentação, comprovam o nosso posicionamento. Sendo
assim, esta Banca decide pelo indeferimento do recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 50 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR DE TRÂNSITO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 50 Conhecimentos Específicos - Auxiliar de
Trânsito.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Para sustentação de nosso posicionamento indicamos que o recorrente consulte o art. 269 do CTB, que destaca as
medidas administrativas em vigor previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Como se poderá constatar, as medidas administrativas constantes nas alternativas b, c e d, estão previstas no
artigo 269 do CTB, respectivamente, nos incisos I, II e VIII. A apreensão do veículo não corresponde a uma medida
adminsitrativa prevista no Código de Trãnsito Brasileiro.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.
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QUESTÃO Nº 38 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CIRURGIÃO DENTISTA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 38 Conhecimentos Específicos - Cirurgião
Dentista.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao
recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:

O erro ortográfico apresentado na palavra “neoplásica”, não prejudica o entendimento e a resolução da questão.

Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CIRURGIÃO DENTISTA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 40 Conhecimentos Específicos - Cirurgião
Dentista.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A alternativa B está correta. As possíveis complicações incluem ruptura esplênica e trombocitopenia. A alternativa
B atende ao enunciado, portanto não se justifica a anulação da questão.

FONTE: Patologia Oral e Maxilofacial, por Neville e outros

Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 45 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CIRURGIÃO DENTISTA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 45 Conhecimentos Específicos - Cirurgião
Dentista.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O enunciado solicita a alternativa INCORRETA.

Pacientes que estejam com a doença compensada, não sofrerão danos nas fases de cicratização (o que diz o
contrário na alternativa C, o que a torna incorreta), já aqueles que não fazem a precaução da mesma, terão um
comprometimento maior durante esse processo (o que torna a letra B correta). Sendo assim, a única alternativa
que atende ao enunciado é a letra C.

Fonte: Patologia Oral e Maxilofacial, por Neville.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 46 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CIRURGIÃO DENTISTA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 46 Conhecimentos Específicos - Cirurgião
Dentista.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
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pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O acesso coronário faz parte das etapas do processo endodôntico, porém, ele está situado como subitem do
padrão FORMA DE CONTORNO (alternativa correta), não sendo apontado como opção para a alternativa correta.
Sendo aassim, a única alternativa que atende ao enunciado é a letra A.

Fonte: Endodontia, por Lopes e Siqueira.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 48 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CIRURGIÃO DENTISTA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 48 Conhecimentos Específicos - Cirurgião
Dentista.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Com relação a tecido duro, as punções realizadas na maxilla insensibilizarão apenas os dentes superiores, logo, a
única alternativA que não menciona os elementos inferiores, é a letra B.

Fonte: Anestesiologia, por Malamed.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 49 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CIRURGIÃO DENTISTA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 49 Conhecimentos Específicos - Cirurgião
Dentista.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão está dentro do conteúdo programático: Procedimentos Clínico-Integrados.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 50 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CIRURGIÃO DENTISTA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 50 Conhecimentos Específicos - Cirurgião
Dentista.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A xerostomia pode ser causada quando o sal anestésido entra em contato com alguma glândula salivar, é um
processo reversivel, mas que pode ocorrer por algumas horas. Sendo assim, a única alternativa que atende ao
enunciado é a letra B.

Fonte: Anestesiologia, por Malamed.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 45 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - COZINHEIRO (A)

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 45 Conhecimentos Específicos - Cozinheiro (a).
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HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão em tela foi formulada de acordo com o conteúdo programático constante no edital do certame. As
alegações apresentadas pelo recorrente(a) em seu embasamento não justificam ou impõe que a Banca decida
pela anulação da questão, haja vista que, muitas vezes, esses coletores são fixos, o que inviabilizaria a sua
remoção prévia. Decidir pela anulação da questão determinaria, na prática, que questões sobre tal assunto não
mais poderiam ser aplicadas em Concursos Públicos. O fato de alguns candidatos terem saído da sala para irem ao
banheiro não implica na nulidade da questão. Até porque a todos os candidatos era facultado a mesma
possibilidade. Fora isso, não parece lógico, que em banheiro sejam colocados coletores coloridos para diferentes
destinações de resíduos, a exemplo de coletores marrons - destinados a resíduos orgânicos, coletores vermelhos –
destinados a resíduos plásticos e coletores amarelos- destinado para metais, já que estes resíduos não costumam
ser produzidos no ambiente considerado.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 37 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CUIDADOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 37 Conhecimentos Específicos - Cuidador.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca decide pela manutenção do gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto, pelos motivos
abaixo elencados.

O recorrente concorda com o nosso posicionamento em afirmar que a proposição III está errada. Porém defende
a ideia que a proposição I está correta. Sustentando que o gabarito é a letra “C”, porque a questão possui 2
proposições corretas.

Discordamos desse posicionamento. Apenas a proposição II está correta, portanto, a “letra “B” é o gabarito da
questão.

Não é válido considerar que a troca de fraldas deve obedecer horários pré-determinados. As fraldas devem ser
trocadas sempre que necessário. Até porque, os bebês, parcela das crianças que usualmente utilizam mais
fraldas, não possuem qualquer regularidade na realização de suas necessidades fisiológicas (urinar e defecar).
Sendo, portanto, inviável prever quando estas realizarão suas necessidades fisiológicas. Sendo assim, é
recomendável que periodicamente os responsáveis pelos cuidados das crianças, a exemplo dos cuidadores,
procurem checar se há necessidade de troca de fraldas, sem que isto ocorra em obediência a critérios de tempo,
submetendo a horários pré-determinados.

Como se demonstrou, as fraldas das crianças devem ser trocadas quando necessário e não em obediência a
horários pré-determinados. Até porque, nada impede que a criança venha a defecar logo após a troca da fralda.
Submetê-la a ter que aguardar uma nova troca somente em um horário pre-determinado, implicaria em obrigar
que esta criança permanecesse por horas com uma fralda cheia de fezes. Assim como é possível que, após um
bom tempo, a fralda permaneça limpa, utilizável, sem que a criança tenha defecado ou feito “xixi” em excesso.
Desta feita, não faz qualquer sentido realizar a troca da fralda sem necessidade, somente em razão da obediência
de um horário pré determinado onde deve ser feita a substituição.

A própria proposição II, considerada por nós e pelo recorrente como verdadeira, é sugestiva disso, ao alegar que
as fraldas das crianças devem ser trocadas várias vezes ao dia, sem especificar a quantidade, o que sugere a não
obediência a horário pré-determinados.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.
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QUESTÃO Nº 39 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CUIDADOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 39 Conhecimentos Específicos - Cuidador.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca divulgou como gabarito preliminar para a questão em tela a letra “B”, em razão das proposições I e III
serem corretas.

Como se percebe na fundamentação do seu embasamento, o recorrente argumenta pela validade da proposição I,
não divergindo do nosso posicionamento, e sim reforçando.

Em relação a proposição III o recorrente alega:

INTEM 3 ERRADO POIS PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO O MESMO NO ARTIGO 12 DA SEÇÃO I – DA
HABILITAÇÃO E DA CONCESSÃO NO § 2º O BENEFÍCIO SÓ SERÁ CONCEDIDO OU MANTIDO PARA INSCRIÇÕES NO
CADÚNICO QUE TENHAM SIDO REALIZADAS OU ATUALIZADAS NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS. POIS EM NENHUM
MOMENTO OS PROJETOS E PROGRAMAS ESTÃO ATRELADOS SOMENTE AO CADASTRO ÚNICO.

Como se pode perceber o argumento apresentado pelo recorrente não demonstra qualquer erro apresentado por
esta Banca na proposição em questão.

Não fizemos a afirmação que projetos ou programas do Governo Federal estão atrelados somente ao CadÚnico.

O que consideramos é que a inscrição no CadÚnico é obrigatória para acesso a programas sociais do Governo
Federal.

Vejamos a informação constante no portal (site) do Ministério da Cidadania:

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é o principal instrumento de
identificação e caracterização da situação socioeconômica das famílias de baixa renda que residem em território
nacional. É a inscrição no Cadastro Único que permite às famílias de baixa renda o acesso aos Programas Sociais
do Governo Federal como o Bolsa Família, a Tarifa Social de Energia Elétrica, o Benefício de Prestação Continuada
(BPC) entre outros.

Para a verificação de nossa fundamentação, apresentamos o link para a consulta do recorrente:

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acesso-a-informacao/carta-de-servicos/avaliacao-e-gestao-da-informacao-e-
cadastro-unico/cadastro-unico

Como não é possível que alguém seja beneficiado por programas sociais do Governo Federal sem que esteja
inscrito no Cadúnico, entendemos que a proposição III está correta.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 41 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CUIDADOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 41 Conhecimentos Específicos - Cuidador.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Como se pode perceber, o recorrente na fundamentação de seu recurso, apresenta argumentos que reforçam
nosso posicionamento em relação as proposições I e II.

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acesso-a-informacao/carta-de-servicos/avaliacao-e-gestao-da-informacao-e-cadastro-unico/cadastro-unico
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acesso-a-informacao/carta-de-servicos/avaliacao-e-gestao-da-informacao-e-cadastro-unico/cadastro-unico
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A proposição I está correta e a proposição II está errada. A proposição II está errada porque é possível que mais
uma pessoa da mesma família seja beneficiada pelo BPC. O próprio recorrente fez menção a essa possibilidade,
reforçando a nossa posição.

Portanto, só a proposição III poderia ser motivo de divergência entre nossa posição e a do candidato. Contudo,
como se observa, nenhum argumento foi apresentado em relação a esta proposição.

Mesmo assim, esta Banca fundamenta que a proposição III está errada porque a idade mínima para que o idoso
possa pleitear o BPC não é 60 anos, e sim 65.

Como evidenciado, apenas a proposição I é verdadeira. Portanto, a letra “C” é o gabarito da questão.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 42 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CUIDADOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 42 Conhecimentos Específicos - Cuidador.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Podemos identificar nos argumentos apresentados na fundamentação do recurso que o recorrente alega que
todas as proposições estão corretas.

Destacamos a parte relacionada a proposição II apresentada no recurso:

O ITEM II CITA A PRÁTICA, POIS CITA O AMBIENTE FÍSICO E SUAS CARACTERÍSTICAS, JÁ NO CASO DESPERTAR DA
CRIANÇA ENTRA NA CONDIÇÃO DOS BEBÊS QUE SEMPRE SÃO MONITORADOS DURANTE O SONO.

O recorrente alega que a Banca não explicou como seria esse monitoramento sem ou com a presença do adulto.

Primeiramente nos posicionamos que, obviamente, esse monitoramento só pode ser realizado por adultos.
Naturalmente, se não há a presença, não de considerar a existência de monitoramento. Por outro lado, como se
pode perceber, o próprio recorrente reconhece a necessidade de monitoramento para os bebês. E bebês não
deixam de ser crianças. Não se fazia necessário especificarmos a idade das crianças para considerarmos a sua
validade ou não. Até porque não somente os bebês devem ser monitorados. As crianças, sobretudo as menore,s
não devem ser deixada por horas nos dormitórios sem um monitoramento. Até porque é possível que o adulto
entre no ambiente de forma silenciosa, sem que necessariamente impeça-os de dormir ou de forma que venha a
acordá-los.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 46 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CUIDADOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 46 Conhecimentos Específicos - Cuidador.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

As boas práticas no Repouso das crianças recomendam que não se deve estimular as crianças a praticar exercícios,
correr (…) antes de irem dormir. O próprio recorrente em seu embasamento atesta isso ao afirmar: “A ATIVIDADE
FÍSICA, QUE INCLUI BRINCAR, SE EXERCITAR E CORRER, DEVE OCORRER NO MÁXIMO ATÉ DUAS HORAS ANTES DO
SONO” Portanto, a proposição I está errada.

Da mesma forma, as boas práticas no cuidado com as crianças recomendam que não devem ser ministrados
alimentos calóricos antes das crianças irem dormir. Na verdade, essas práticas também são aplicáveis aos adultos.
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Nada impede que as crianças se alimentem, façam um lanche antes de dormir. Mas, obviamente, esses alimentos
não devem ser alimentos energéticos, calóricos, como os carboidratos.

Como se pode verificar, apenas a proposição III está correta.

Sendo assim, esta Banca decide pela manutenção do gabarito preliminar, indeferindo o recurso.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 45 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ELETRICISTA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 45 Conhecimentos Específicos - Eletricista.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Recurso indeferido, o diagrama unifilar é a própria resposta da questão. Para responder essa pergunta basta
conhecimento básico em instalação elétrica. A resolução da questão se dá através de observar a quantidade de
interruptores (2 –A e 1-B), e a quantidade de tomadas e seu circuitos, e assim definindo o total de Fase, Terra,
Neutro e retorno. Resposta correta letra C.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 37 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO (A)

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 37 Conhecimentos Específicos - Enfermeiro (a).

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Segundo o PNI (Programa Nacional de Imunização) as atividades da sala de vacinação são desenvolvidas por
equipe de enfermagem treinada e capacitada para os procedimentos de manuseio, conservação, preparo e
administração, registro e descarte dos resíduos resultantes das ações de vacinação.

O curso de Técnico de Enfermagem não prepara o profissional para assumir uma sala de vacina sozinho sem
nenhum treinamento prévio, a capacitação dos profissionais é uma prática, inclusive o Ministério da Saúde
disponibiliza Manual de Treinamento: “Capacitação de pessoas em sala de vacina – Manual do Treinando”
disponivel em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/salavac_treinando_completo.pdf

Ana ainda não havia finalizado seu treinamento, portanto não poderia ser considerada uma Pessoa treinada e
capacitada como prevê o PNI. A falta de preparo/competência de Ana para assumir a função na sala de vacinação
sozinha, por ainda estar em treinamento, ocasionou o erro da via de administração correta da vacina, o que
caracteriza Imperícia. Portanto a resposta B é a correta.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 38 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO (A)

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 38 Conhecimentos Específicos - Enfermeiro (a).

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O enunciado questiona quais são as MEDIDAS PREVENTIVAS de deiscência e evisceração, que significa conjunto
de medidas ou preparação antecipada de (algo) que visa prevenir (um mal). No caso, da alternativa VI “Preparar o
paciente para a cirurgia de reparo da ferida”, se trata de uma conduta reparadora, ou seja, a complicação ocorreu,
não fazendo parte essa alternativa das MEDIDAS PREVENTIVAS para evitar a complicação.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/salavac_treinando_completo.pdf
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QUESTÃO Nº 39 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO (A)

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 39 Conhecimentos Específicos - Enfermeiro (a).

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O XABCDE faz parte da atualização do PHTLS de 2018, que se trata de atendimento Pré-hospitalar, com objetivo
de aumentar a sobrevida das vítimas do trauma, porém ao Enfermeiro da Emergência cabe a continuidade do
atendimento realizado no ambiente pré-hospitalar. No caso descrito a vítima permanece instável, com
sangramento intenso na região abdominal, sendo o controle da hemorragia externa o atendimento prioritário do
atendimento, mantendo assim as condutas do XABCDE iniciado em atendimento pré hospitalar.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 42 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO (A)

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 42 Conhecimentos Específicos - Enfermeiro (a).

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

As palavras Após e Imediato não são sinônimos, sendo assim quando o enunciado diz “conduta após a exposição a
material biológico” contempla todas as ações após um acidente (urgentes, emergenciais e importantes), sendo a
investigação da causa do acidente uma etapa importante para prevenir outros acidentes. Nesse caso “Investigar
sobre excesso de carga de trabalho, disponibilidade e o uso de equipamento de proteção individual (EPI) e de
instrumentos perfurocortantes com dispositivos de segurança” é uma conduta importante Após um acidente com
material biológico, para identificar a necessidade de reorientação, reciclagem e treinamentos com a equipe e/ou
trabalhador acidentado.

Com relação a profilaxia, segundo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Pós-Exposição (PER)
de Risco à Infecção pelo HIV, IST e Hepatites Virais, do Ministério da Saúde, publicado em 2021, no atendimento
inicial após a exposição ao HIV, é necessário que o profissional avalie como, quando e com quem ocorreu a
exposição. O Manual disponibiliza didaticamente, quatro perguntas que direcionam o atendimento para decisão
da indicação ou não da PEP:

1. O tipo de material biológico e de risco para transmissão do HIV?

2. O tipo de exposição é de risco para transmissão do HIV?

3. O tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento é menor que 72 horas?

4. A pessoa exposta é não reagente para o HIV no momento do atendimento?

Se todas as respostas forem SIM, a PEP esta indicada (figura 1).

Figura 1:
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Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Protocolo Clínico e Diretrizes
Terapêuticas para Profilaxia Pós-Exposição (PEP) de Risco à Infecção pelo HIV, IST e Hepatites Virais. – Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em:
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2021/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-profilaxia-pos-exposicao-pep-de-risco

Portanto a letra C é a resposta correta para a questão, pois a PEP não é indicada em todos os casos de exposição.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 50 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO (A)

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 50 Conhecimentos Específicos - Enfermeiro (a).

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão está de acordo com o conteúdo programático, previsto no Edital nº 001/2021 retificado em 20 de
novembro de 2021, conforme segue abaixo:

Fundamentos de enfermagem: exame físico. Técnicas de enfermagem. Preparo e administração de
medicações/soluções. Processo de enfermagem. Conduta profissional: aspectos éticos e legais da prática de
enfermagem, exercício profissional Enfermagem médico-cirúrgica: prevenção e controle de infecção hospitalar. O
enfermeiro e o cliente médico-cirúrgico; atuação em centro cirúrgico e em situações emergenciais. Assistência de
enfermagem aos clientes no pré, trans e pós-operatório. Assistência de enfermagem aos clientes com problemas
que afetam os diversos sistemas. Assistência de enfermagem à criança hospitalizada. Princípios de
administração:hospital e serviços de enfermagem. Enfermagem em saúde pública: assistência de enfermagem na
prevenção e controle de doenças infecto-contagiosas, respiratórias, crônico-degenerativas e sexualmente
transmissíveis. Calendário de Imunização. Atuação do enfermeiro na prática de saúde pública. Participação na
educação dos portadores de hipertensão arterial e diabete. Indicadores de Saúde. Bases epidemiológicas da saúde

http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2021/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-profilaxia-pos-exposicao-pep-de-risco
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pública.Educação e saúde. Enfermagem materno-infantil: assistência de enfermagem ao recém-nascido, pré-
escolar e escolar na rede básica de saúde. Planejamento familiar. Assistência de enfermagem à mulher no
ciclogravídico-puerperal e nutriz. Climatério. Reforma sanitária. Programa Nacional de Imunizações: vacinas e
soros heterólogos .Saúde do Trabalhador: perfuro-cortantes, Conhecimentos de SUS - Sistema único de Saúde.
Noções de informática: conceitos básicos de operação de microcomputadores; conceitos básicos de operação
com arquivos em ambientes Windows; conceitos básicos para utilização do pacote Office; conceitos de Internet:
conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a
internet; ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de busca e pesquisa.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 38 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 38 Conhecimentos Específicos - Engenheiro
Civil.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O Decreto 9.412/2018, efetivamente, não informa os valores limites para DISPENSA DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENGENHARIA. No entanto, em nenhum momento, em sua textualização, a opção “B” AFIRMA que o decreto
possui demonstração desse valor. E sim, menciona a PREVISÃO dos novos valores após ocorrida a alteração que
foi FIRMADA por tal decreto.

Ademais, por entender que os valores para a opção de DISPENSA recai na proporção de, no máximo, 10% do valor
limite da modalidade CONVITE( vide Art. 24 da Lei 8.666/93), alterar os valores da modalidade convite,
automaticamente altera o valor da DISPENSA. Em outras palavras, mesmo o decreto 9.412/2018 não explicitando
o valor da DISPENSA em seu conteúdo, isso não deslegitima a veracidade do exposto na alternativa do gabarito.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 40 Conhecimentos Específicos - Engenheiro
Civil.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O recurso solicita anulação da questão 40 por alegar existir DUAS ALTERNATIVAS INCORRETAS e transcreve o item
6.11.2.4 da NBR 9050/2020 (norma relacionada e citada no quesito da prova) para propor a ASSERTIVA “B” como
possibilidade de opção de resposta. Todavia, a transcrição do próprio item mencionado e utilizado como
embasamento no recurso foi apresentado de forma INCOMPLETA, pois esse mesmo tópico da Norma ABNT
9050/2020 é bem enfático, ao seu final, quando coloca que é aceitável uma tolerância de 20mm A MENOS nas
dimensões dos vãos livre.
Item 6.11.2.4 da NBR 9050/2020: (...) “ Admite-se menos 20mm nas dimensões dos vão livres”.
Em suma, a alternativa indagada é CORRETA, por atender ao prescrito na norma ao qual admite vãos de aberturas
MENORES que 80cm. Ao contrário do afirmado no recurso.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.
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QUESTÃO Nº 41 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 41 Conhecimentos Específicos - Engenheiro
Civil.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

As ferramentas exigidas para resolução da questão são intrínsecas ao software EXCEL, independente da sua
versão. e existindo desde sua versão de lançamento. Além disso, o edital contemplava em seu conteúdo
programático de exigência de estudo, o tópico: “CONCEITOS BÁSICOS PARA UTILIZAÇÃO DO PACOTE OFFICE”, sem
citar uma versão específica. Ou seja, havia a previsão de cobrança de qualquer ferramenta contida no PACOTE
OFFICE, semmenção a qualquer que seja a sua variante.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 43 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 43 Conhecimentos Específicos - Engenheiro
Civil.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O recurso solicita anulação da questão 43 e apresenta argumento de que a ALTERNATIVA “A” também seria
escolha CORRETA, transcrevendo corretamente, a definição de uma estaca do tipo STRAUSS: “A estaca strauss é
um tipo fundação moldada in loco, com um bulbo de concreto em sua ponta. O processo executivo da mesma não
é nada mais que a perfuração por meio da PENETRAÇÃO de um fuste no solo, como consta no procedimento
executivo da norma. Portanto, a alternativa a apresenta afirmações corretas a respeito dessa fundação ”.

A diferença entre o texto exposto no embasamento do recurso e o descrito na ALTERNATIVA “A”, incide no fato
da questão da prova de seleção ter se utilizado da termologia CRAVAÇÃO DO FUSTE. Motivo ao qual transforma a
opção como INCORRETA.

A estaca do tipo STRAUSS não executa seu FUSTE por processo de CRAVAÇÃO.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 44 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 44 Conhecimentos Específicos - Engenheiro
Civil.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O embasamento utilizado no recurso resume-se à seguinte linha de raciocínio:

“A racionalização do processo e aumento da produtividade implica que o material esteja o mais próximo possível
da área de destino final ( isso diminui o momento de transporte como mencionado ), pois a distribuição de terras
deve ser orientada no sentido de fornecer a solução TEORICAMENTE MAIS ECONÔMICA, portanto a ALOCAÇÃO
DOS MATERIAIS OBTIDOS AO LONGO DA EXTENSÃO da via é totalmente viável.”

A explanação apresentada representa integramente o princípio da economicidade nas obras de rodovias/estradas,
baseando-se no parâmetro Distância Média de Transporte – DMT que, ao contrário do sugerido como motivo para
anulação da questão, só reforça e enfatiza ainda mais a errônea assertiva contida da ALTERNATIVA “A” que
descreve: “Assim sendo, O IDEAL é a ALOCAÇÃO DE TODOS os materiais obtidos para AS EXTREMIDADES DA
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EXTENSÃO DA VIA a ser executada, PARA MELHOR LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO durante a sua execução”.

Como evidenciado, o quesito induz uma melhor viabilidade ao se propor que TODOS os materiais sejam alocados
nas EXTREMIDADES da EXTENSÃO da via.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 46 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 46 Conhecimentos Específicos - Engenheiro
Civil.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O recurso solicita anulação da questão 46 e apresenta argumento de que CAMINHO CRÍTICO seria equivalente à
23 dias, pelo seguimento dos eventos 1-2-4-6 e, complementa, citando que não seria possível outra sequência por
serem os eventos 2 e 3 PARALELOS. Segundo definição do Project Management Body of Knowledge-PMBOK do
Project Managment Institute, o Caminho Crítico consiste na sequência de atividades que representa o CAMINHO
MAIS LONGO DE UM PROJETO. Em outras palavras, nenhuma atividade é isenta de ser inserida na análise de
caminho crítico, sendo incoerente o embasamento e justificativa utilizada no recurso.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 50 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 50 Conhecimentos Específicos - Engenheiro
Civil.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O recurso visa anulação da questão 50 com argumento de que a ALTERNATIVA “D” também seria escolha
CORRETA, mencionando que “NO § 3º DO SEU ARTIGO 40, DIZ: "A LEI QUE INSTITUIR O PLANO DIRETOR DEVERÁ
SER REVISTA, PELO MENOS, A CADA DEZ ANOS." O ITEM D, DIZ: "CONFORME LEI 10.257, A REVISÃO DOS PLANOS
DIRETORES MUNICIPAIS DEVERÁ SER FEITAS A CADA 10 ANOS”.

O referido artigo não afirma que os planos diretores deverão ser revisados A CADA 10 anos como asseverado no
embasamento do recurso. Ao invés, transcreve: “§ 3o A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, PELO
MENOS, a cada dez anos.” Nesse contexto, a alternativa é INCORRETA por utilizar do PRAZO MÁXIMO admitido na
LEI como referência de prazo FIXO para as revisões dos planos municipais.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 43 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISCAL DE OBRAS

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 43 Conhecimentos Específicos - Fiscal de
Obras.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Em um primeiro momento cabe ressaltar que a questão se refere a planta que representa uma vista superior do
terreno, identificando a implantação da obra. Dessa forma, observa-se que a questão traz palavras chave como
VISTA SUPERIOR DO TERRENO e IDENTIFICAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA OBRA.

Deve-se também reforçar que:

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - é planta que representa uma vista superior do terreno e que tem como finalidade de
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identificar a implantação do projeto. Além disso, a planta de localização possui informações complementares, tais
como: muros, cercas, piscinas, acessos, redes hidráulica e, entre outros.

Por fim, a planta baixa não apresenta a superior do terreno nem informações complementares como muros,
cercas, piscinas, entre outros.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 36 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISIOTERAPEUTA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 36 Conhecimentos Específicos - Fisioterapeuta.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao
recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:

“TESTES DE COORDENAÇÃO Prova dedo-nariz e dedo-orelha: este teste pode ser realizado com o paciente em pé,
sentado ou deitado. Solicita-se ao paciente que, com a ponta do dedo indicador, toque a ponta do seu nariz ou o
lóbulo da orelha do outro lado. Solicita-se que realize a prova com velocidade lenta e depois rápida, primeiro com
os olhos abertos e depois com os olhos fechados. Com esta manobra põem-se de manifesto a ataxia, seja ela
cerebelar, radicular ou cordonal posterior, na qual, a contração e a descontração dos músculos que entram em
jogo no movimento, não se realizam nas condições normais de tempo5 . Há o comprometimento tanto das
contrações musculares voluntárias como das contrações reflexas. Segundo Babinski, com esta manobra
conseguem-se diferenciar o paciente com disfunção cerebelar daquele com alteração das vias cordonais
posteriores. O paciente cerebelar ultrapassa o objetivo, apresentando assim hipermetria, que não se acentua com
o fechar dos olhos. No paciente com disfunção cordonal posterior, o defeito em atingir o alvo é variável, podendo
não chegar ao objetivo e decompondo o movimento. Neste último caso, esta dismetria aumenta suprimindo-se o
controle visual. Se a prova é realizada com rapidez, sobressai a hipermetria; se, por outro lado, é executada mais
lentamente, tornam-se mais evidentes o tremor e a decomposição dos movimentos

A capacidade de realizar rapidamente movimentos alternados diminui e, também segundo Babinski, trata-se da
disdiadococinesia ou adiadococinesia.”

http://neurobarra.com.br/files/O%20%20exme%20neurologico%20Tratado%20de%20Neurologia%20da%20ABN-
2013.pdf

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISIOTERAPEUTA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 40 Conhecimentos Específicos - Fisioterapeuta.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

As técnicas não invasivas de higiene brônquica utilizadas na fisioterapia respiratória são:

 Drenagem postural

 Percussões manuais

 Vibrocompressões torácicas

 Pressão expiratória
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 Tosse

 Aceleração do fluxo expiratório

 Drenagem autógena

 Técnica de expiração forçada

 Ciclo Ativo da Respiração

 Pressão expiratória positiva

Já as técnicas de higiene brônquica invasiva são:

 Aspiração traqueobrônquica

 Hiperinsuflação manual com ambu

 Manobra de PEEP/ZEEP

Fonte: Procedimento Operacional Padrão (POP) – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 41 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISIOTERAPEUTA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 41 Conhecimentos Específicos - Fisioterapeuta.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao
recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:

“A centralização da cabeça foi proposta, inicialmente, por Eyre-Brooke(19). Ela pode ser obtida por meios
conservadores ou por procedimentos cirúrgicos(17,18,20,21,22). Conservadoramente, a órtese mais utilizada
durante décadas foi o Atlanta brace, a qual visa manter o quadril em abdução(17). Trabalhos recentes mostraram
que esse aparelho não oferece vantagens quando comparado com outros métodos de tratamento ou sem
tratamento(23,24). Esses estudos contra-indicam o uso do Atlanta brace em pacientes com envolvimento extenso
da cabeça femoral (Catterall III e IV).”

http://rbo.org.br/detalhes/25/pt-BR/doenca-de-legg-calve-perthes

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 36 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 36 Conhecimentos Específicos - Guarda Civil
Municipal.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Como se pode observar, a questão formulada, em seu enunciado, foi bastante clara e direta ao estabelecer:

(…) marque a alternativa que identifica quais são atribuições dos Guardas Municipais de 3ª classe, 2ª classe e 1º
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classe:

Pelo exposto fica evidente que a questão solicitava que o candidato identificasse as atribuições dos Guardas
Municipais de 3ª classe, 2ª classe e 1º classe:

Apresentamos como fundamentação de nosso posicionamento o Art. 16, incisos VII, III e VI da Lei nº 2.751 de
2019, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores efetivos da Guarda Municipal de
Iguatu.

Como se pode perceber pela leitura do inciso XI do Art. 15 da mesma Lei considerada, o preenchimento do livro
de registro de ocorrências é uma atribuição dos Subinspetores e não dos Guardas Municipais de 3ª classe, 2ª
classe e 1º classe.

Desta feita, fica evidente que apenas as proposições I, III e IV estão corretas, o que possibilita afirmamos ser a
letra “C” o gabarito da questão.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 38 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 38 Conhecimentos Específicos - Guarda Civil
Municipal.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Em nenhum momento a questão solicitava do candidato que identificasse a alternativa que apresentasse as
penalidades disciplinares, segundo a Lei mencionada, situação que poderia validar a fundamentação do
recorrente.

O que esta Banca apresentou foram três situações (presentes nas proposições), solicitando que o candidato
marcasse a alternativa que apresentava, respectivamente, as penalidades aplicadas em tais situações:

Vejamos as proposições:

I- Recusar-se a atualizar os dados cadastrais quando solicitado é considerado uma prática proibida, prevista no
inciso V do Art. 5º, e segundo o inciso II do Art. 12 da Lei considerada, corresponde a uma prática sujeita a
aplicação da penalidade de advertência verbal.

II- Transportar na viatura que esteja sob seu comando ou responsabilidade, pessoal ou material, sem autorização
da autoridade competente é considerado uma prática proibida, prevista no inciso XI, e segundo o inciso III do Art.
13 da Lei considerada, corresponde a uma prática sujeita a aplicação da penalidade de advertência por escrito.

III- Conduzir viatura do órgão sem estar devidamente autorizado e habilitado é considerado uma prática proibida,
prevista no inciso XIX do Art.5º, e Segundo o inciso III do Art. 14 da Lei considerada, corresponde a uma prática
sujeita a penalidade de suspensão.

Para a comprovação do nosso posicionamento, orientamos o recorrente a consultar a Lei considerada, a de nº
2.686, de 2019 (Código de Conduta e Ética da Guarda Municipal de Iguatu) e as disposições legais apresentadas.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.
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QUESTÃO Nº 39 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 39 Conhecimentos Específicos - Guarda Civil
Municipal.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca discorda dos argumentos apresentados no recurso (questionamento) de que a proposição II está
correta.

Vejamos o que dispõe a Constituição de 1988 sobre o tema em questão:

Art. 5º, XVI: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente
de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo
apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;

Como se pode perceber, o direito de manifestação em locais abertos ao público não depende de obtenção de
autorização do poder público.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 42 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 42 Conhecimentos Específicos - Guarda Civil
Municipal.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Vejamos na integralidade o inciso XV do Art. 5º da Lei considerada, que estabelece as práticas proibidas dos
servidores públicos do Quadro da Guarda Municipal:

“Referir-se de modo depreciativo, em informação, parecer ou despacho às autoridades ou atos da administração
pública, podendo, porém, criticá-los a respeito do desempenho do ponto de vista doutrinário ou da organização
do serviço”

Como se pode perceber, na interpretação integral da disposição acima apresentada, é admíssivel, não
constituindo uma proibição, fazer críticas a respeito do desempenho do ponto de vista doutrinário ou da
organização do serviço.

Desta feita, por estarem corretas apenas as proposições I e II, a letra “A” é o gabarito da questão.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 43 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 43 Conhecimentos Específicos - Guarda Civil
Municipal.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Não há qualquer problema em relação a proposição II. Em nenhum momento se faz necessário ao exigirmos
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conhecimentos sobre o tema que fizemos, ser obrigatório a transcrição literal (integral) do preceito legal. O que
deve ser feito para que a proposição possa ser considerada válida é que ela não contrarie o que o preceito
informa. A extensa gama de questões formuladas pelas Bancas, em diversos concursos, a partir dos preceitos
contidos na Constituição, comprova isso. Nem sempre as questões de concursos sobre disposições da Constituição
se limitam a mera transcrições literais.

Como Podemos observar, interpretando o preceito apresentado pelo próprio recorrente, a determinação judicial
que permite que seja violado o domicílio só poderá ocorrer durante o dia. E esta é exatamente a afirmação
presente na proposição II.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 47 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 47 Conhecimentos Específicos - Guarda Civil
Municipal.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Vejamos a afirmação apresentada na proposição II da questão: Os cargos em comissão das guardas municipais
deverão ser providos por membros efetivos do quadro de servidores da administração direta do município.

Agora vejamos o que dispõe o Art. 15 da Lei nº 13.022 de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas
Municipais, Lei esta, constante no conteúdo programático previsto no edital:

“Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira
do órgão ou entidade”.

Como se percebe, a proposição II está errada: Os cargos de comissão das guardas municipais deverão ser providos
por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade e não por membros efetivos do quadro de
servidores da administração direta do município.

Sendo assim, fica comprovado o erro contido na proposição II.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 48 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 48 Conhecimentos Específicos - Guarda Civil
Municipal.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto, pelos motivos a
seguir considerados:

As duas proposições estão corretas.

O recorrente afirma em seu embasamento que a proposição II está incorreta, em razão do Artigo não está
completo.
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Vale esclarecer ao recorrente que em nenhum momento as Bancas de concursos são obrigadas, ao apresentar
questões baseadas em Leis, fazerem as transcrições integrais (literais) das disposições legais. Se assim fosse, as
questões seriam meras reproduções dos textos legais, condicionando os candidatos à mera memorização das leis.
A vasta quantidade de questões elaboradas pelas mais variadas Bancas em relação a Leis comprovam isso. É
totalmente legítimo que a Banca possa se utilizar de parte das disposição, e até mesmo se referir ao seu conteúdo
utilizando outras palavras, desde que o sentido dado pela Lei não seja contrariado.

Essa foi exatamente a nossa prática. Como considerar que a proposição II está errada pelo simples fato de não
termos incluído na citação as palavras: “conforme previsto em lei”. Se é óbvio que a disposição foi extraída da lei?

Sendo assim, por se comprovar ser infundado o recurso, e por estarem corretas as proposições I e II, decidimos
pela manutenção do gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 49 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 49 Conhecimentos Específicos - Guarda Civil
Municipal.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão é bastante clara é objetiva.

Senão vejamos a questão:

Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos no Art. 5º da Constituição Federal, analise as
proposições a seguir:

I. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular,
assegurada ao proprietário indenização ulterior, independentemente da ocorrência de dano.

II. É livre a manifestação do pensamento, sendo assegurado o direito de fazê-lo sem se identificar.

III. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se
as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada
em lei.

É válido considerar que...

Como se observa a questão foi clara ao afirmar que a questão fazia referência aos “direitos e deveres individuais e
coletivos previstos no Art. 5º da Constituição Federal”

Em seguida a questão apresentou três proposições. Obviamente o candidato deveria analisá-las e marcar a
alternativa que apresentava a quantidade de proposições corretas, à luz da disposição legal considerada (Art. 5º
da C.F).

De todas as proposições apresentadas, ao analisarmos o Art. 5º da Constituição federal, constatamos que apenas
a proposição III está correta. Portanto, a questão possui 1 questão correta, o que nos permite considerar a letra
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“B” como gabarito da questão.

Fora isso, vale considerar que o que fora alegado pelo recorrente em seu embasamento, sobre: “a forma de
Governo Republicana no Brasil (…)” não tem qualquer relação com o que foi apresentado na questão. Em
nenhum momento as proposições fazem referência a “forma de Governo”.

O embasamento apresentado possui um argumento infundado.

Por todas as nossas fundamentações, decidimos pela manutenção do gabarito preliminar.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 50 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 50 Conhecimentos Específicos - Guarda Civil
Municipal.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A fundamentação apresentada pelo recorrente em seu embasamento é infundada. Como se percebe o recorrente
afirma que as teclas de atalho que devem ser utilizadas para “recortar o item selecionado” são as teclas Ctrl + X.
Mas essas foram exatamente as teclas que consideramos ao informamos que a letra “B” é o gabarito da questão.

Se divulgamos como gabarito preliminar a letra “B”. É exatamente por que consideramos que as teclas de Atalho
Ctrl +X são as que devem ser acionadas para realizar a operação indicada no enunciado.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 39- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - INSPETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 39 Conhecimentos Específicos - Inspetor de
Vigilância Sanitária.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A estruturação do sistema único de saúde no Brasil se dá a partir da constituição federal de 1988, consolidada
pela lei orgânica da saúde em 1990 (lei no 8080/90). Em 1808, com a chegada da família real, os problemas de
saúde pública eram imensos e afetavam diretamente a produção econômica prejudicando assim o comércio
internacional. Portanto, foi desde então, que as medidas de saúde pública foram instituídas que incluíam: O
saneamento dos portos por onde escoavam as mercadorias, a urbanização e infraestrutura nos centros urbanos,
de maior interesse econômico e que erammuito insalubres.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 41 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - INSPETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 41 Conhecimentos Específicos - Inspetor de
Vigilância Sanitária.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Conforme determina a lei, o controle sanitário de alimentos se dá por meio da realização de ações em todas as
etapas da cadeia de produção de alimentos. E como cada produto pode ser diferente do outro produto, é
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necessário que o serviço de vigilância sanitária desenvolva programas específicos, de acordo com suas
características locais de produção e perfil de consumo. As características do produto devem ser consideradas em
função do risco que podem acarretar para a saúde e não em função da quantidade de consumo.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 45 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - INSPETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 45 Conhecimentos Específicos - Inspetor de
Vigilância Sanitária.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Por definição, risco sanitário é a propriedade que tem uma atividade, serviço ou substância, de produzir efeitos
nocivos ou prejudiciais á saúde enquanto que o perigo é a condição que pode ser verificada, inevitável, intrínseca,
sem pressupor interação e exposição. Na alternativa a, que se refere ser a correta, intoxiacação alimentar não se
enquadra na definição de risco, pois ela não é uma atividade, nem um serviço ou substancia, ela é uma condição,
por isso ela é um perigo.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 46 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - INSPETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 46 Conhecimentos Específicos - Inspetor de
Vigilância Sanitária.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

INDEFERIDO Conforme lei no 9782, de 1999, Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências.

CAPÍTULO I

DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Art. 1º O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária compreende o conjunto de ações definido pelo § 1º do art. 6º e
pelos arts. 15 a 18 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, executado por instituições da Administração
Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que exerçam atividades de
regulação, normatização, controle e fiscalização na área de vigilância sanitária

Art. 2º Compete à União no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária:
I - definir a política nacional de vigilância sanitária;
II - definir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;
III - normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde;

IV - exercer a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo essa atribuição ser
supletivamente exercida pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios;

V - acompanhar e coordenar as ações estaduais, distrital e municipais de vigilância sanitária;
VI - prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;
VII - atuar em circunstâncias especiais de risco à saúde; e
VIII - manter sistema de informações em vigilância sanitária, em cooperação com os Estados, o Distrito Federal

e os Municípios.

É de competência dela definir, coordenar a política nacional de vigilância sanitária, sendo ela subordinada ao
ministério da saúde. Pela los no 8080/90 temos o principio organizativo da descentralização, o qual todas as
esferas de governo compartilham o poder, porém na direção única à união.
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CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 49 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MÉDICO PSF

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 49 Conhecimentos Específicos - Médico PSF.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A única alternativa que atende ao enunciado é: Cefaleia.

Fonte: Protocolos da atenção básica: saúde das mulheres, 2016

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_atencao_basica_saude_mulheres.pdf

Quadro 5 – Principais sinais de alerta na gestação

•Sangramento vaginal • Cefaleia • Escotomas visuais • Epigastralgia • Edema excessivo • Contrações regulares •
Perda de líquido • Diminuição da movimentação fetal • Febre

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 46 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MÉDICO PSIQUIATRA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 46 Conhecimentos Específicos - Médico
Psiquiatra.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao
recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:

Conforme disposto no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais: DSM-5. 5ª edição. Porto Alegre:
ARTMED, 2014.- Página 530.

Uso de Múltiplas Substâncias

A intoxicação e a abstinência de substâncias geralmente envolvem várias substâncias utilizadas simultânea ou
sequencialmente. Nesses casos, cada diagnóstico deve ser registrado de forma separada.

http://www.niip.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Manual-Diagnosico-e-Estatistico-de-Transtornos-Mentais-
DSM-5-1-pdf

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 37 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MERENDEIRA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 37 Conhecimentos Específicos - Merendeira.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Como se pode perceber, o enunciado da questão faz referência a três grandes métodos de cocção: calor seco,
calor úmido e o calor misto.

O próprio argumento apresentado pelo recorrente no primeiro link apresentado evidencia ser tratar o brasear
um método de cocção misto, portanto, também fazendo uso do calor úmido.

http://www.niip.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Manual-Diagnosico-e-Estatistico-de-Transtornos-Mentais-DSM-5-1-pdf
http://www.niip.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Manual-Diagnosico-e-Estatistico-de-Transtornos-Mentais-DSM-5-1-pdf
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Senão vejamos a afirmação apresentada pelo recorrente no questionamento do recurso:

POIS BRASEAR, DO FRANCÊS “BRAISER”, É COZINHAR O ALIMENTO UTILIZANDO A COMBINAÇÃO DE DUAS
FORMAS DE CALOR, A ÚMIDA E A SECA.

Para que pudéssemos validar o recurso em questão, o recorrente deveria ter comprovado que o método de
Brasear corresponde a um método de Coccão Seco, o que não foi feito.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 44 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MERENDEIRA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 44 Conhecimentos Específicos - Merendeira.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Como se pode perceber, o embasamento apresentado pelo recorrente em seu recurso, não refuta (Não discorda)
do que fora considerado por esta Banca. Na verdade, só confirmou o que foi apresentado por nós. A massa
cozinhada tende a perder propriedades de sabor, textura e valor nutritivo durante o congelamento. Em geral, isso
acontece porque os ingredientes presentes na composição se separam e congelam em tempos diferentes. Não
somente a massa cozinhada, como a batata e a maioneses. A exceção ao afirmado no enunciado ocorre com o
pão.

Como se pode observar, assim formulamos a questão: “Dentre as assertivas abaixo apresentadas, qual alternativa
apresenta um tipo de alimento que NÃO se enquadra na situação descrita no enunciado”:

Inclusive, o recorrente afirma que o pão pode ser congelado sem que perca suas características.

O Recurso do candidato não possui fundamentação coerente. Apenas reafirmou as posições apresentadas pela
Banca, em nenhum momento apresentando uma fundamentação comprovada de que a letra ‘D” (pão) se
enquadra na situação descrita no enunciado, qual seja: a de alguns alimentos tendem a perder propriedades de
sabor, textura e valor nutritivo durante o congelamento.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 38 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MOTORISTA CATEGORIA “AB”

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 38 Conhecimentos Específicos - Motorista
Categoria “AB”.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Vejamos o que se pede na questão:
“Considerando-se os veículos automotores, analise as proposições abaixo e assinale a alternativa que indica
quais dos equipamentos destacados é de uso obrigatório:”

A resolução nº 14 do CONTRAN, em seu art. 1º, inciso I, traz os equipamentos obrigatórios, a serem constados
pela fiscalização e em condições de funcionamento nos VEÍCULOS AUTOMOTORES e ônibus elétricos, conforme
citado abaixo:
“Art. 1º. Para circular em vias públicas, os veículos deverão estar dotados dos equipamentos obrigatórios
relacionados abaixo, a serem constados pela fiscalização e em condições de funcionamento:

I - nos veículos automotores e ônibus elétricos:
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(...)

6) pala interna de proteção contra o sol (pára-sol) para o condutor;

(...)

25) macaco, compatível com o peso e carga do veículo;

26) chave de roda;

(...)”

Desta forma, estão corretas as proposições I e IV.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 41 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MOTORISTA CATEGORIA “AB”

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 41 Conhecimentos Específicos - Motorista
Categoria “AB”.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto.

Segundo reza o Art. 87 do CTB: Os sinais de trânsito classificam-se em:

I - verticais;

II - horizontais;

III - dispositivos de sinalização auxiliar;

IV - luminosos;

V - sonoros;

VI - gestos do agente de trânsito e do condutor.

Como se pode perceber, em relação aos sinais de trânsito, com exceção dos gestos do condutor, todos os demais
decorrem de ação exclusiva dos órgãos de trânsito ou rodoviários com circunscrição sobre a via.

O recorrente comete um equívoco ao se referir aos dispositivos de sinalização auxiliar.

A seguir, apresentamos um link, para que o recorrente compreenda o que são dispositivos de sinalização auxiliar, e
comprove que eles decorrem da ação exclusiva dos órgãos de trânsito.

https://www.newviassinalizacao.com.br/dispositivos-auxiliares-transito/

Vejamos a citação a seguir, que corrobora com o que apresentamos na propoisção I:

(…) Dos seis tipos de sinais de trânsito classificados, interessante notar que apenas um deles não decorre de ação
exclusiva dos órgãos de trânsito ou rodoviários com circunscrição sobre a via: são os gestos do condutor,
concebidos pela legislação de trânsito como integrantes da sinalização viária, para a perfeita ordenação do tráfego
nas vias públicas, podendo ser utilizados, em substituição ao acionamento das luzes indicadoras, com o objetivo de
demonstrar a intenção do condutor em efetuar conversões, diminuir a marcha ou imobilizar o veículo.

https://www.newviassinalizacao.com.br/dispositivos-auxiliares-transito/


113

CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU - CE

EDITAL Nº 001/2021

Apresentamos o link a seguir, para verificação do candidato:

https://www.ctbdigital.com.br/comentario/comentario87#:~:text=Por%20%C3%BAltimo%2C%20dos%20seis%20ti
pos,da%20sinaliza%C3%A7%C3%A3o%20vi%C3%A1ria%2C%20para%20a

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 44 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MOTORISTA CATEGORIA “AB”

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 44 Conhecimentos Específicos - Motorista
Categoria “AB”.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão pede que seja marcada a alternativa que se EXCETUA entre as infrações de natureza gravíssima.

Analisando as alternativas, a que responde corretamente é a letra C, conforme demonstrado a seguir:
a. Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta dias.

GRAVISSIMA, CONFORME ART 162, V DO CTB

b. Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais
estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro.

GRAVISSIMA, CONFORME ART 168 DO CTB

c. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e
seus agentes.

GRAVE, CONFORME ART 177 DO CTB

d. Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do
veículo que esteja conduzindo.

GRAVISSIMA, CONFORME ART 162, III DO CTB

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 46 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MOTORISTA CATEGORIA “AB”

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 46 Conhecimentos Específicos - Motorista
Categoria “AB”.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão é baseada no art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz:

CAPÍTULO XVI
DAS PENALIDADES

Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua
circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:

https://www.ctbdigital.com.br/comentario/comentario87#:~:text=Por%20%C3%BAltimo%2C%20dos%20seis%20tipos,da%20sinaliza%C3%A7%C3%A3o%20vi%C3%A1ria%2C%20para%20a
https://www.ctbdigital.com.br/comentario/comentario87#:~:text=Por%20%C3%BAltimo%2C%20dos%20seis%20tipos,da%20sinaliza%C3%A7%C3%A3o%20vi%C3%A1ria%2C%20para%20a
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I - advertência por escrito;

II - multa;

III - suspensão do direito de dirigir;

IV - (Revogado pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

V - cassação da Carteira Nacional de Habilitação;

VI - cassação da Permissão para Dirigir;

VII - freqüência obrigatória em curso de reciclagem.

Com base no CTB, a alternativa que se excetua, conforme o comando da questão, é a letra A.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 48 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MOTORISTA CATEGORIA “AB”

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 48 Conhecimentos Específicos - Motorista
Categoria “AB”.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Como se pode perceber, o enunciado da questão mencionou o tipo da via: vias de trânsito rápido.

Vejamos o Art. 60 do CTB, que fundamenta o nosso posicionamento:

Art. 60. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em:

I - vias urbanas:

a) via de trânsito rápido;

b) via arterial;

c) via coletora;

d) via local;

II - vias rurais:

a) rodovias;

b) estradas.

Como se pode perceber, o Código de Trânsito Brasileiro, lista, quatro espécies de vias urbanas, incluíndo-se entre
elas, as vias de trânsito rápido.

Portanto, é infundado o argumento do recorrente ao considerar que não especificamos se a via era urbana ou
rural.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm
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Em seguida vejamos outra disposição legal do CTB:

Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas
características técnicas e as condições de trânsito.

§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de:

I - nas vias urbanas:

a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido:

Como fundamentamos, a questão em tela não possui qualquer problema. Podendo ser respondida apenas com a
leitura das disposições legais apresentadas

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 43 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PORTEIRO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 43 Conhecimentos Específicos - Porteiro.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão trata sobre classe de incêndio.

Existem cinco classes de incêndio, identificados pelas letras A, B, C, D e K, conforme constam também nas
alternativas da questão.

O incêndio Classe C, ocorre em equipamentos elétricos energizados.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 47 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PORTEIRO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 47 Conhecimentos Específicos - Porteiro.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca decide pela manutenção do gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto, pelos motivos
abaixo elencados.

Como é possível observar, os recursos interpostos apresentam o mesmo equívoco: fazem referência a porteiros
de áreas residenciais, fazendo menção a entrega de documentos a moradores.

Em nenhum momento a questão se refere a portarias/porteiros de condomínios ou de áreas residenciais.

A questão, como se pode observar no enunciado, faz referência a portarias de prédios públicos.

Esta Banca reitera seu posicionamento, apenas a proposição I está correta.

A proposição II está errada. O porteiro de prédios públicos não deve guardar as correspondências oficiais, só as
entregando ao destinatário quando este aparecer na Portaria.

Há de se considerar que, em se tratando de prédio público, existem outros servidores que podem realizar essa
entrega ou que possam substituir o porteiro, para que o mesmo o faça. Via de regra, em prédios públicos, em
repartições públicas, comumente existe uma organização de como as correspondências são entregues. Fora isso,
há de se considerar que existe a possibilidade de que a correspondência oficial possa ser de extrema relevância
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(importância), não sendo recomendado que esta fique retida na portaria esperando que o destinatário apareça,
até por que, o destinatário, enquanto servidor, tanto tem outras tarefas a realizar, como também pode demorar
bastante a aparecer na portaria.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 38 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR FUNDAMENTAL II - MATEMÁTICA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 38 Conhecimentos Específicos - Professor
Fundamental II - Matemática.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Sejam S1, S2, S3 e S4 respectivamente as áreas dos triângulos ABE, BCE, CDE e ADE. Note como os triângulos ABE e
BCE tem bases adjacentes AE e EC e mesma altura então S1

S2
= AE

EC
= S3

S4
(I) . Substituindo em (I) os valores das áreas

dadas no enunciado temos 10
S2
= 20

12
→ s2 = 6 cm2, assim a área S da base da pirâmide é S = 10+12+6+20 = 48 cm2 ,

logo, como o volume V de uma pirâmide é dado pela fórmula V = B∙H
3

onde B é a área da base e H é sua altura

então 96 = 48∙H
3

→ H = 6 cm o que nos dá como resposta a alternativa D. Portanto, o recurso interposto contra a
questão está INDEFERIDO.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 42 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR FUNDAMENTAL II - MATEMÁTICA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 42 Conhecimentos Específicos - Professor
Fundamental II - Matemática.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O recurso direcionado a esta questão se fundamenta no fato dos algarismos dos números (base e expoentes) da

expressão 202120+20214−1
202112+20218−1

− 20218 + 20214 + 4 estarem ilegíveis impossibilitando a se chegar numa resposta,
porém, a expressão dada na questão está facilmente distinguível e nítida não interferindo na resposta do
candidato. Portanto, o recurso interposto contra a questão está INDEFERIDO.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 46 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR FUNDAMENTAL II - MATEMÁTICA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 46 Conhecimentos Específicos - Professor
Fundamental II - Matemática.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A receita R(x) de uma empresa é dada pelo produto do preço P(x) pela quantidade vendida Q(x). Assim, R(x) =
P(x)Q(x) pelo enunciado a cada real que se diminuía no valor do produto vendia-se 25 apostilas a mais. Seja x o
valor, em reais, do desconto, equacionando os dados da questão temos que R(x) = (50-x)(200+25x)→

R(x) = -25x2+1050x+1000. Para que a empresa tenha a receita máxima basta calcular o xv do vértice da parábola e
substituir na expressão do preço P(x) = 50 – xv . Então, como a fórmula do xv é dada pela expressão é xv = - b/2a,
assim xv = 21 donde concluímos que o preço será P(21) = 50 – 21 = 29, o que nos dá como resposta a alternativa C.
Portanto, o recurso interposto está INDEFERIDO.
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CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 50 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR FUNDAMENTAL II - MATEMÁTICA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 50 Conhecimentos Específicos - Professor
Fundamental II - Matemática.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Conforme o enunciado os números (10411)5 e (3452)6 estão escritos respectivamente nas bases 5 e 6 então na
base 10 eles valem respectivamente 731 e 824 somando esses dois valores na base 10 temos como resultado o
número 1555 que é divisível por 5 o que nos dá como resposta a alternativa C. Portanto, o recurso está
INDEFERIDO.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 36 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR FUNDAMENTAL II - PORTUGUÊS

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 36 Conhecimentos Específicos - Professor
Fundamental II - Português.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

É uma questão interpretativa. Todos os textos trazem uma função comunicativa, isto é, por meio deles alguém
fornece informações, críticas, reflexões, etc. Na alternativa A – A intenção não foi mostrar a insatisfação somente
do ser humano a respeito da vida, mas trazer reflexões pessoais de como a vida é enxergada pela autora. Na
alternativa C - O texto não afirma que há uma “filosofia de vida” que serve para qualquer pessoa. Mas afirma que
qualquer pessoa pode construir a sua. Na alternativa D, ela não induziu o ser humano a descobrir o verdadeiro
sentido da vida, mas defendeu seus pontos de vista.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 38 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR FUNDAMENTAL II - PORTUGUÊS

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 38 Conhecimentos Específicos - Professor
Fundamental II - Português.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O verbo acreditar permite objetos direto e indireto. No contexto, está na função de objeto direto. Sendo portanto,
classificada como oração subordinada substantiva objetiva direta.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 44 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR FUNDAMENTAL II - PORTUGUÊS

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 44 Conhecimentos Específicos - Professor
Fundamental II - Português.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A questão é interpretativa. A alternativa C está incorreta, porque afirma que a imigração gera violência,
diminuindo a quantidade de empregos nas grandes cidades. Porém, não é a imigração que gera violência, mas sim
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a miséria que a estimula. E a imigração geralmente acontece, porque muitos indivíduos buscam por emprego em
outras regiões, procurando uma melhoria de vida, visto que há pouca oferta de empregos nos seus lugares de
origem. Assim, se forma uma cenário de degradação humana, porque nem sempre conseguem o tão almejado
emprego, passando a viver em condições degradantes, mas não necessariamente aumentando a criminalidade.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 36 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR PEDAGOGO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 36 Conhecimentos Específicos - Professor
Pedagogo.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Segundo Piaget, o pensamento aparece antes da linguagem, que apenas é uma das suas formas de expressão. A
formação do pensamento depende, basicamente, da coordenação dos esquemas sensório-motores e não da
linguagem. Esta só pode ocorrer depois que a criança já alcançou um determinado nível de habilidades mentais,
subordinando-se, pois, aos processos de pensamento. A linguagem possibilita à criança evocar um objeto ou
acontecimento ausente na comunicação de conceitos. Piaget, todavia, estabeleceu uma clara separação entre as
informações que podem ser passadas por meio da linguagem e os processos que não parecem sofrer qualquer
influência dela. Este é o caso das operações cognitivas que não podem ser trabalhadas por meio de treinamento
específico feito com o auxílio da linguagem. Por exemplo, não se pode ensinar, apenas usando palavras, a
classificar, a seriar, a pensar com responsabilidade.

Já para Vygotsky, pensamento e linguagem são processos interdependentes, desde o início da vida. A aquisição da
linguagem pela criança modifica suas funções mentais superiores: ela dá uma forma definida ao pensamento,
possibilita o aparecimento da imaginação, o uso da memória e o planejamento da ação. Neste sentido, a
linguagem, diferentemente daquilo que Piaget postula, sistematiza a experiência direta das crianças e por isso
adquire uma função central no desenvolvimento cognitivo, reorganizando os processos que nele estão em
andamento.

Fonte: https://monografias.brasilescola.uol.com.br/psicologia/piaget-vygotsky--diferencas-semelhancas.htm

A alternativa “O pensamento e a linguagem são processos diferentes e se tornam interdependentes em
expressão do meio” refere-se à Vygotsky e não PIAGET.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 36 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PSICÓLOGO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 36 Conhecimentos Específicos - Psicólogo.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Sócrates afirmava que a verdade pode ser conhecida, mas que primeiro deve-se afastar as ilusões dos sentidos e
as das palavras ou das opniões e alcançar a verdade apenas pelo pensamento.

Chaui, m. Convite à filosofia. São paulo: Ática, 1995. P. 111-112

Sendo a partir do diálogo e suas reflexões, o sujeito parte do conhecimento mais simples que já possui e segue em
direção a um conhecimento mais complexo e verdadeiro, valendo-se da ironia e da maiêutica, princípios
fundamentais em todo o pensamento socrático.

Assim, portanto a alternativa corresponde ao solicitado no enunciado.

https://monografias.brasilescola.uol.com.br/psicologia/piaget-vygotsky--diferencas-semelhancas.htm
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CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 44 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PSICÓLOGO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 44 Conhecimentos Específicos - Psicólogo.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Shultz e Shultz (2015) afirmam ter Maslow descrito as características das necessidades inatas de sua teoria
hierárquica de necessidades. A questão foi elaborada a partir das afirmações contidas na literatura apontada.
Segue citação direta dos autores acima:

 Quanto mais inferior a necessidade for na hieraquia, seu poder, força e prioridade serão maiores. As
superiores são mais fracas.

 As necessidades superiores surgem mais tarde na vida; as fisiológicas e de segurança emergem na
infância; as de filiação e de estima aparecem na adolescência; e a de autorealização apenas ma meia
idade.

 Como as necessidades superiores são menos importantes para sobrevivência real, sua satisfação pode ser
postergada. O fracasso em satisfazer uma necessidade superior não produz uma crise, mas o fracasso em
satisfazer uma necessidade inferior sim. Maslow chamou as necessidades inferiores de necessidades de
déficit ou de deficiência; o insucesso de satisfazê-las produz um déficit ou uma falta no indivíduo.

 Embora as necessidades superiores sejam menos relevantes para a sobrevivência, elas contribuem para a
sobrevivência e o crescimento. A satisfação das necessidades supetiores leva ao aprimoramento da saúde
e da longevidade. Por essa razão, maslow chamou-as de necessidades de crescimento ou de ser.

 A satisfação de necessidades superiores é benéfica também psicológicamente e leva ao contentamento, à
felicidade e à realização.

 A satisfação de necessidades superiores requer melhores circusntâncias externas (sociais, econômicas e
políticas). Que as inferiores. Por exemplo, aspirar à autorrealização requer a existência de maior liberdade
de expressão e de mais oportunidades do que aspirar às necessidades de segurança.

 Uma necessidade não tem que ser completamente satisfeita antes que a próxima necessidade na
hierarquia se torne importante. Maslow propôs uma porcentagem descendente de satisfação para cada
necessidade. Como um exemplo hipotético, ele descreve uma pessoa que satisfez 85% das necessidades
fisiológicas, 70% das de segurança, 50% das de afiliação e amor, 40% das de estima e 10% das de
autorrealização (shultz & shultz, 2015, p.248).

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 50 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PSICÓLOGO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 50 Conhecimentos Específicos - Psicólogo.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

A ausência no trabalho de fato é frequente entre os sintomas comportamentais nos relatos clínicos de pacientes.
A questão é que a ausência não está oficialmente descrita como um critério para diagnóstico, por isso conforme
afirmado pelo ministério da saúde ocorre uma menor identificação com o trabalho e não ausências no trabalho
necessariamente (entendo que possa ser uma consequência). A retirada é em primeira instância psicológica, um
modo de “abandonar” Apesar de continuar no posto. Por isso a alternativa c está incorreta, os outros dois
sintomas (ideação suícida e tendência em assumir riscos) como bem apresentou no questionamento compõem
oficialmente os critérios para diagnóstico, mas ausência no trabalho não (infelizmente, quem sabe no futuro). A
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questão teve como objetivo avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 44 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 44 Conhecimentos Específicos - Técnico em
Agropecuária.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca solicitou na questão em tela que os candidatos marcassem a alternativa que se excetuava entre as
culturas perenes.

Como se pode perceber, o embasamento apresentado pelo recorrente corrobora (concorda) com nosso
posicionamento. O critério adotado por nós, foi o mesmo apresentado pela instituição organizadora do Certame-
UPA, que listou as culturas em dois tipos: anuais e perenes.

Independentemente do critério adotado pelo recorrente, as culturas da uva, do café e do mamão são perenes.
Pouco importa se consideremos a cultura do abacaxi, anual, semi-perene ou bianual. Em todos os casos ela não é
uma cultura perene. Portanto, a cultura do abacaxi é a alternativa que se excetua na questão entre as culturas
perenes.

Esta Banca decide pela manutenção do gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 50 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 50 Conhecimentos Específicos - Técnico em
Agropecuária.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O recorrente em sua alegação, constante no embasamento do recurso, considera que a letra “b” da questão em
tela está errada porque apresentamos uma deninição incorreta da Tecla PgUp. Contudo, como se pode observar
na citação que fizemos na letra ”B”, apresentamos a funcionalidade da tecla em questão (Segundo os principais
manuais de informática) e destacamos entre parênteses uma citação (mostra a tela anterior), o que não
representa um erro.

Ao nosso ver, o recorrente se apega a uma interpretação subjetiva, não admitindo o emprego da expressão tela,
afirmando que o correto é página.

Para nós é indiferente. Na verdade, nada impede que ao digitarmos a tecla PgUp, rolando o texto uma página
acima na tela, passemos a ter uma página ou uma tela anterior.

Para elucidarmos a questão, vejamos como se referiu sobre a questão a Unicamp, uma das mais renomadas
Universidades do país.

Tabela de teclas apresentada em ummanual de Conceitos Básisos de Informática- página 09. (UNICAMP)
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A seguir, apresentamos o link para uma melhor consulta do recorrente.

https://www.unicamp.br/~leonardo/CBI2002.PDF

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 43 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 43 Conhecimentos Específicos - Técnico em
Enfermagem.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Como se pode perceber, pelo embasamento do recurso apresentado, o recorrente comete um equívoco. A central
de ações do Windows 10 não consiste em duas partes, sendo uma delas a área de notificações. Na verdade, “a
central de ações” é um ícone (ferramenta) da área de notificações.

Vejamos a citação a seguir do site da Microsoft:

A área de notificação está localizada na extremidade direita da barra de tarefas. Ele contém ícones que você pode
encontrar selecionando ou pressionando com bastante frequência: bateria, Wi-Fi, volume, Relógio e Calendário e
centro de ações. Ela fornece o status e as notificações sobre itens como emails recebidos, atualizações e
conectividade de rede.

Para uma melhor verificação do recorrente, apresentamos o link para consulta:

https://support.microsoft.com/pt-br/windows/personalizar-a-%C3%A1rea-de-notifica%C3%A7%C3%A3o-da-

https://www.unicamp.br/~leonardo/CBI2002.PDF
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/personalizar-a-%C3%A1rea-de-notifica%C3%A7%C3%A3o-da-barra-de-tarefas-e159e8d2-9ac5-b2bd-61c5-bb63c1d437c3
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barra-de-tarefas-e159e8d2-9ac5-b2bd-61c5-bb63c1d437c3

É bem verdade ser possível que no Windows 10, se faça a configuração do "Email" ativando para receber
notificações na Central de Ações. Mas nem por isso se pode afirmar que o ícone apresentado na imagem da
questão possa ser limitado ou faça referência ao ícone de aviso de recebimento de emails. De certo, o ícone
apresentado na questão faz referência a central de ações. Esta é a sua denominação. Sendo o aviso de
recebimento de emails, uma das inúmeras utilidades ou funções disponíveis pela central de ações. Considerar
como válido o recurso interposto, além de modificar a denominação do ícone, tema da questão, implicaria em
limitar o ícone apresentado a simples notificação de emails recebidos, o que é uma inverdade.

Vejamos uma outra citação sobre a central de ações do windows 10:

O Windows 10 possui uma Central de ações que fica no lado direito da tela onde você pode ver tudo o que está
acontecendo com seu computador ou com qualquer um dos aplicativos e programas abertos. Você também pode
ativar ou desativar ferramentas como wi-fi, modo avião, Bluetooth, localização, entre outros.

Observa-se que o recorrente confundiu-se entre a denominação do ícone, com uma das inúmeras funções que ele
pode realizar.

Sendo assim, esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 44 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 44 Conhecimentos Específicos - Técnico em
Enfermagem.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Os fundamentos apresentados nos recursos cometeram o equívoco de defender que as proposições apresentadas
são relacionadas ao enfermeiro. Em nenhum momento esta Banca apresentou proposições acerca das ações-
práticas assistenciais que cabem aos enfermeiros. Uma leitura mais atenciosa por parte dos recorrentes
evidenciará que a questão considera a atuação profissional do técnico de enfermagem.

Senão vejamos o enunciado:

Segundo a Lei nº 7.498 de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, o Técnico de
Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de
enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe:

Portanto, os candidatos deveriam considerar as atribuição que poderiam ser exercidas, que caberiam, ao
profissional técnico de enfermagem, e não ao enfermeiro.

Ainda embasando a nossa fundamentação, vejamos o artigo 12, b, da Lei em questão:

Art. 12. O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do
trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem,

https://support.microsoft.com/pt-br/windows/personalizar-a-%C3%A1rea-de-notifica%C3%A7%C3%A3o-da-barra-de-tarefas-e159e8d2-9ac5-b2bd-61c5-bb63c1d437c3
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cabendo-lhe especialmente:

b) executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no
parágrafo único do art. 11 desta lei;

Como se pode notar, ao técnico de enfermagem, cabe-lhe, especialmente, executar ações assistenciais de
enfermagem, EXCETO AS PRIVATIVAS DE ENFERMEIRO.

E como se pode constatar, as proposições I e IV, estão previstas nas alíneas l e I do artigo 11, que em seu inciso I,
elenca as atividades privativas do enfermeiro.

Vejamos o texto do fragmento da Lei considerada:

Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe:

I - privativamente:

l) cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida;

i) consulta de enfermagem;

Como se comprovou, os recursos interpostos apresentam um erro de fundamentação. A questão nao fazia
referência ao profissional enfermeiro, e sim, ao técnico de enfermagem. Para nós, entendimento que deveria ser
lógico por parte dos candidatos. Porque além de ter sido expresso de forma clara e objetiva no enunciado, a
questão em tela integra a prova para o cargo de técnico de enfermagem, e não de enfermeiro.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 38 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM RADIOLOGIA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 38 Conhecimentos Específicos - Técnico em
Radiologia.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Em nível celular, a Radiação Ionizante causa danos às células de forma direta ou indireta.

Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 45 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM RADIOLOGIA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 45 Conhecimentos Específicos - Técnico em
Radiologia.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Além da mama, outras partes do corpo podem invadir o campo da incidência CAUSANDO prejuízos à imagem. A
AFIRMATIVA NÃO ESTÁ RELACIONADO O QUE SE PODE NÃO ENCONTRA, MAIS SE É OU NÃO PREJUDICIAL DE
ALGUMA FORMA.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.
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QUESTÃO Nº 45 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 45 Conhecimentos Específicos - Técnico em
Segurança do Trabalho.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar. Como é possível verificar no conteúdo
programático fornecido no Edital, fora exigido dos candidatos o conhecimento sobre a Legislação aplicada em
relação a Medicina Ocupacional. E a Norma Regulamentadora (NR) 7 dispõe sobre o Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional (PCMSO). Entendendo ter exigido dos candidatos conhecimentos previamente previstos e
em conformidade com o disposto no conteúdo programático fornecido pelo Edital, decide-se pela manutenção do
seu gabarito preliminar, indeferindo o recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 38 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - VIGIA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 38 Conhecimentos Específicos - Vigia.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Segundo o Manual de Vigilância- Curso de Formação- Volume 1, elaborada pela: ABCFV (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DOS CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE VIGILANTES) e homologada pelo Departamento da Polícia
Federal, as BARREIRAS representam uma ajuda na proteção das áreas de segurança, tendo como exemplo de um
de seus propósitos, delimitar área geográfica pertencente à instalação. O mesmo Manual especifica dois tipos de
barreiras: as naturais e as artificiais, listando como exemplos de Barreiras artificiais: cercas, muros, telas,
correntes.

Assim, no âmbito da Segurança, as Barreiras podem ser compreendidas como obstáculos físicos naturais ou
artificiais (estruturais) que servem para impedir ou dificultar o acesso de pessoas não autorizadas em locais
delimitados (perímetros de segurança).

Desta feita, é evidente que NÃO corresponde a um dever do profissional VIGIA construir e dar a devida
manutenção das Barreiras de segurança. Tal tarefa, a depender do tipo de Barreira considerada, é uma atribuição
específica de pedreiros, eletricistas, soldadores, etc.

Sendo assim, esta Banca, ao verificar que apenas a letra “a” da questão em tela não corresponde a um dever
funcional do profissional VIGIA, decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, indeferindo o recurso
interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 39 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - VIGIA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 39 Conhecimentos Específicos - Vigia.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Uma análise atenciosa da questão evidenciará que em nenhum momento foi mencionado que o VIGIA possui o
papel de intimar as pessoas. (no sentido jurídico do termo). Até porque a palavra intimado possui diversos
significados. Considerando os próprios significados apresentados no recurso para a palavra INTIMADO, como:
COMUNICADO, ADVERTIDO, AVISADO, INFORMADO, INTEIRADO, NOTIFICADO. É evidente considerar que no
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processo de vigilância, ao se realizar uma boa inspeção visual, procurando analisar e memorizar as características
das pessoas, observando-as minuciosamente, as pessoas mal intencionadas constatam um padrão de eficiência na
segurança e se sentem advertidas, intimadas, inteiradas, intimidadas e avisadas de que correm sérios riscos de
serem identificadas ao transgredirem as normas de segurança da instituição.

Sendo assim, esta Banca, verificando que as duas proposições da questão em tela estão corretas, decide pela
manutenção do seu gabarito preliminar, indeferindo o Recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 40 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - VIGIA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 40 Conhecimentos Específicos - Vigia.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Os EPC(s) Equipamentos de Proteção Coletiva e os EPI(s) Equipamentos de Proteção Individual se prestam a
atender funcionalidades diferenciadas. Como o próprio nome indica, os EPC(s) visam garantir proteção a uma
coletividade, a exemplo de corrimões de escadas e extintores de incêndio. Enquanto que os EPI(s) possuem a
finalidade de proteger individualmente o funcionário que se expõe a um determinado risco de acidente laboral.
Podendo serem listados como exemplos de EPI(s); botas, luvas e capacetes. Desta feita, evidente se mostra, que a
existência de um EPC não exclui a necessidade do EPI. Certo que inexiste uma legislação que desobrigue as
instituições de fornecerem os EPI(s) aos seus funcionários ao adquirirem EPC(s), esta Banca decide pela
manutenção do seu gabarito preliminar, ratificando que apenas a letra “d” está correta. Sendo assim, o recurso
está INDEFERIDO.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 42 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - VIGIA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 42 Conhecimentos Específicos - Vigia.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

As boas práticas de segurança, em caso de ambiente fechado com vazamento de gás, recomendam que não deve
ser acendida a luz, seja ela fornecida pela rede elétrica do imóvel (acionado através do interruptor) nem
tampouco de lanternas ou qualquer outro equipamento que possa ocasionar a produção de faísca, a exemplo de
isqueiro. Fora isso, a redação da questão não possibilita outra interpretação, claro se mostra que a luz aí
considerada é a fornecida pela rede elétrica, até porque caso o interesse desta Banca fosse se referir a luz emitida
por um lanterna, assim teria especificado, o que mesmo assim tornaria a proposição incorreta. Fora isso, o
conjunto das proposições apresentadas na questão, mostra nas outras três que estão corretas, práticas
recomendadas pelos mais respeitados manuais de segurança em ambiente de vazamento de gás. Devendo o
candidato possuir o conhecimento necessário para resolvê-la. Sendo assim, esta Banca decide pela manutenção
do seu gabarito preliminar e pelo indeferimento do recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 44 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - VIGIA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 44 Conhecimentos Específicos - Vigia.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Pela sua própria natureza no processo de vigilância, a Ronda se caracteriza por ser móvel, não se limitando a
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garantir a segurança de pontos fixos.

Vejamos com maior atenção o que foi mencionado pela letra “b”, considerada a resposta-gabarito da questão em
tela:

b. Em volta de todo o prédio, até os limites determinados pelas barreiras externas.

Como se pode observar, a letra em questão não afirma que a ronda devem ir além das barreiras externas, ou seja
na parte de fora, como fora considerado no recurso. A proposição não deixa qualquer margem para dúvida; o
perímetro do prédio corresponde exatamente a parte que circunda o prédio, a sua volta, até o limite determinado
pela barreira externa. Ou seja, partindo do prédio até os limites estabelecidos pela barreira externa.
Considerando ser a proposição em análise bastante objetiva, clara, não deixando qualquer espaço para
dubiedade, dúvida ou múltiplas interpretações, esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preiminar,
indeferido o Recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 45 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - VIGIA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 45 Conhecimentos Específicos - Vigia.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

O Recurso interposto foge ao que foi exigido na questão. Uma leitura mais atenciosa do enunciado demonstrará
que foi solicitado que se marcasse a assertiva INCORRETA, e não o item correto, como foi redigido no
embasamento do recurso.

Fora isso, a questão não possui qualquer problema, não está incompleta. Considerando as regras de hierarquia,
foi solicitado do candidato que marcasse a assertiva INCORRETA no tocante ao exercício da profissão de VIGIA. E
de certo, o VIGIA, como qualquer outro profissional, não é obrigado a cumprir ordens de superior hierárquico que
sejam MANIFESTAMENTE ILEGAIS.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 46 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - VIGIA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 46 Conhecimentos Específicos - Vigia.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Como se pode observar no conteúdo programático constante no Edital, fora exigido conhecimentos sobre
controle de entrada e saída de pessoas e veículos nos prédios municipais, rondas diurnas e noturnas; noções de
proteção e segurança no trabalho; noções de prevenção e combate a incêndios, e de certo, tais funções
correspondem ao que foi solicitado na questão ao exigir conhecimentos sobre técnicas de segurança e vigilância.
Por sinal o próprio recurso, em seu embasamento (linha 7), fez referida observação ao considerar: (…) ESSE
PROFISSIONAL DEVE OBSERVAR E FISCALIZAR O LOCAL ONDE FOI DESIGNADO A EXERCER SUA FUNÇÃO. EXERCER
A VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PERCORRENDO-OS SISTEMATICAMENTE E INSPECIONANDO SUAS
DEPENDÊNCIAS, PARA EVITAR INCÊNDIOS, FURTOS, ENTRADA DE PESSOAS ESTRANHAS E OUTRAS ANOMALIAS.

Acreditamos que tal alegação tenha tido o propósito de estabelecer uma diferenciação entre os deveres
funcionais do VIGIA e do VIGILANTE. Contundo, esta banca discorda do alegado, e apresenta sim uma questão
exigente de conhecimentos pertinentes ao ofício de VIGIA. Na verdade atuar de forma PREVENTIVA tanto é um
dever funcional dos profissionais VIGIA e VIGILANTE.

Para uma melhor elucidação de nossa posição, discorremos uma análise de todas as proposições consideradas na



127

CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU - CE

EDITAL Nº 001/2021

questão em tela:

a) Reativo, ou seja, o profissional encarregado de realizá-la deverá sempre agir com o maior rigor possível, até
mesmo diante de meras suspeitas de furto ou atentado contra à segurança dos equipamentos da instituição.

A proposição está errada. Quando possível o profissional Vigia deve agir com os meios moderados, não utilizando
de meios os mais rigorosos possíveis quando não haja necessidade. Fora isso, a atuação deve se centrar
prioritariamente numa atuação preventiva e não reativa, cabendo tal papel (reativo) mais especificamente às
forças policiais quando de uma abordagem ostensiva. Vale ainda acrescer que meras suspeitas não devem
justificar uma atuação do VIGIA com o maior rigor possível.

b) Preventivo, sendo o controle de fluxo de entrada e saída de veículos na instituição e o monitoramento da
movimentação de pessoas no ambiente da instituição, exemplos típicos da função de vigilância.

A alternativa está correta. Apresenta a correta maneira de proceder do profissional Vigia, qual seja, uma atuação
preventiva, citando duas importantes atuações ilustrativas.

c) Flexível, ou seja, a depender da aparência e dos trajes das pessoas que adentrarem no recinto público, o vigia
poderá dispensar a apresentação de documentos, mesmo que a obrigatoriedade de identificação conste nas
normas previamente estabelecidas para a segurança da instituição.

A proposição está errada em razão de ser inadmissível que a maneira de atuar do profissional Vigia possa sofrer
uma flexibilização de postura em razão da aparência e dos trajes utilizados pelas pessoas que adentrem o
ambiente público. Tal comportamento revelaria um tratamento preconceituoso, evidentemente inadmissível.

d) Sempre intimidadora, haja vista que dificilmente as pessoas ousam descumprir as normas de segurança
quando se sentem amedrontadas.

Essa proposição está errada. A postura do VIGIA não deve ser sempre intimidadora. Como ja ressalvado
anteriormente, o profissional deve agir com urbanidade e moderação, dispensando tratamento sociável sempre
que possível.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.

QUESTÃO Nº 50 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - VIGIA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 50 Conhecimentos Específicos - Vigia.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece:

Todos os manuais de prevenção e combate de incêndios são unânimes em afirmar que em incêndios em
instalações elétricas energizadas, ou seja, incêndios da classe C, não devem ser utilizados extintores de água. Não
sendo necessário uma leitura de alguns destes manuais. Todas as recomendações e orientações, sejam por
cartazes ou por uma pesquisa rápida em sites especializados confirmarão o exposto. É evidente que em
instalações energizadas, mesmo na ocorrência de incêndio, a água, por propiciar a condução de corrente elétrica,
não deve ser utilizada.

Desta feita, esta Banca reafirma sua posição na divulgação do gabarito preliminar. Em razão de somente os
extintores apresentados nas proposições I e III poderem ser utilizados, indicados nos incêndios de classe C. Assim,
confirmamos a letra “b” como gabarito da questão, decidindo pelo INDEFERIMENTO do Recurso interposto.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.
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RECURSO ESPECIAL - PCD

QUESTÃO Nº 32 - CONHECIMENTOS GERAIS - FUNDAMENTAL - TURNO: MANHÃ - JOSÉ MARCOS LAVOR ALVES

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 32 Conhecimentos Gerais Nível Fundamental -
Turno: Manhã.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação para anulação da questão, mas, pelos fatos abaixo
descritos, computará, exclusivamente, os pontos atribuídos a essa questão em favor do candidato José Marcos
Lavor Alves.

Como se observa a questão em tela apresenta um mapa com os estados do nordeste, divididos por
sombreamentos e números, dificultando para o leiturista a descrição do mesmo para o candidato que neste caso,
pessoa com deficiência visual comprovada por laudo médico, a formulação da resposta correta.

CONCLUSÃO: Por esta justificativa, no intuito de não prejudicar o candidato, dar-se ao candidato os pontos
referentes à questão 32.

Juazeiro do Norte – CE, 28 de Fevereiro de 2022.


