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CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA-CE. 

EDITAL 001/2015 
  

RELATÓRIO DA COMISSÃO RESPONSAVEL PELO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA - 
CE, REFERENTE AOS RECURSOS IMPETRADOS POR CANDIDATOS, QUANTO A PROVA OBJETIVA E 
GABARITO PARCIAL. 

RECURSOS DEFERIDOS 

 

QUESTÃO Nº 08 – LÍNGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 08 Língua Portuguesa Fundamental 
Incompleto. 

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: 

 

Houve um equívoco na divulgação do gabarito preliminar, a alternativa correta é a letra D. 
 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA A LETRA D. 

 

QUESTÃO Nº 10 CONHECIMENTOS GERAIS – FUNDAMENTAL COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 10 de Conhecimentos 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: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 17 – MOTORISTA D 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 17 Conhecimentos Específicos 

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: 

 

Houve um equívoco na divulgação do gabarito preliminar, a alternativa correta é a letra C. 
 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA A LETRA C. 

 

QUESTÃO Nº 12 – OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 12 Conhecimentos Específicos 

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: 

 

Houve um equívoco na divulgação do gabarito preliminar, a alternativa correta é a letra C. 
 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA A LETRA C. 
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QUESTÃO Nº 18 – OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 18 Conhecimentos Específicos 

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: 

Houve um equívoco na divulgação do gabarito preliminar, a alternativa correta é a letra B. 
 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA A LETRA B. 
 

QUESTÃO Nº 18 – OPERADOR DE MÁQUINA PÁ - ENCHEDEIRA 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 18 Conhecimentos Específicos 

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: 

Houve um equívoco na divulgação do gabarito preliminar, a alternativa correta é a letra B. 
 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA A LETRA B. 
 

QUESTÃO Nº 26 – OPERADOR DE MÁQUINA PÁ - ENCHEDEIRA 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 26 Conhecimentos Específicos 

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: 

Houve um equívoco na divulgação do gabarito preliminar, a alternativa correta é a letra C. 
 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA A LETRA C. 
 

QUESTÃO Nº 22 – AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 22 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 32 – AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 32 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 33 – AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 33 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na divulgação do gabarito preliminar, a alternativa correta é a letra B. 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA A LETRA B. 
 

QUESTÃO Nº 16 – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 16 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 19 – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 19 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 20 – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 20 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 35 – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 35 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na divulgação do gabarito preliminar, a alternativa correta é a letra D. 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA A LETRA D. 
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QUESTÃO Nº 32 – AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 32 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De fato faltou o item LEGISLAÇÃO. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 27 – FISCAL AMBIENTAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 27 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A palavra exceto foi utilizada erroneamente. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 28 – FISCAL AMBIENTAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 28 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 22 – AUXILIAR DE TESOURARIA 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 22 Conhecimentos Específicos 

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: 

Houve um equívoco na divulgação do gabarito preliminar, a alternativa correta é a letra B. 
 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA A LETRA B. 
 

QUESTÃO Nº 11 – NOÇÕES DE INFORMÁTICA – NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 11 de Noções de Informática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 18 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I – 1 AO 5 ANO – MATEMÁTICA E CIÊNCIAS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 18 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na divulgação do gabarito preliminar, a alternativa correta é a letra D. 
 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA A LETRA D. 
 

QUESTÃO Nº 22 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I – 1 AO 5 ANO – MATEMÁTICA E CIÊNCIAS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 22 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A alternativa correta é a letra: B) As afirmativas I e II 
I. O gestor pode ter autonomia para inserir seu conteúdo, pois a legislação não definiu os padrões para esse 
documento.  
II. Deve definir a política educacional da escola.  
Fonte: “Projeto político pedagógico da escola: fundamentos para sua realização”. In: GADOTTI, Moacir & ROMÃO, 
José Eustaquio (orgs.). Autonomia da escola: princípios e propostas. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2001, p. 33-41: 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA A LETRA B. 
 
 

QUESTÃO Nº 29 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I – 1 AO 5 ANO – MATEMÁTICA E CIÊNCIAS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 29 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A alternativa correta é a letra: A) 1, 2, 3;  
Ocorreu algum equívoco na transcrição da alternativa para o gabarito. 
De acordo com os PCN podemos correlacionar os conteúdos: 
Ambiente: comparação do desenvolvimento e da reprodução de diferentes seres vivos para compreender o ciclo 
vital como característica comum a todos os seres vivos. Ser humano e Saúde: comparação do corpo e dos 
comportamentos do ser humano e de outros animais para estabelecer as semelhanças e as diferenças; Recursos 
tecnológicos: conhecimento da origem de algumas propriedades de determinados materiais e formas de energia 
para relacioná-las a seus usos; 
Fonte: Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais : Ciências / Secretaria de 
Educação Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1997. 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA A LETRA A. 
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QUESTÃO Nº 27 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II – 6 AO 9 ANO – GEOGRAFIA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 27 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 28 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II – 6 AO 9 ANO – GEOGRAFIA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 28 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 29 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II – 6 AO 9 ANO – LÍNGUA PORTUGUESA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 29 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 
 

QUESTÃO Nº 28 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II – 6 AO 9 ANO – HISTÓRIA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 28 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 
 

QUESTÃO Nº 24 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II – 6 AO 9 ANO – MATEMÁTICA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 24 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 28 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II – 6 AO 9 ANO – MATEMÁTICA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 28 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na divulgação do gabarito preliminar, a alternativa correta é a letra A. 
 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA A LETRA A. 
 

QUESTÃO Nº 17 – ENFERMEIRO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 17 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 32- FARMACÊUTICO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 32 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Conforme o livro Farmacologia Básica e Clinica, Bertram G. Katzung- 10° edição-SP-  Apendice II , pg. 988 
A intoxicação alcoólica aguda tende a inibir o metabolismo dos fármacos independentemente do individuo ser  ou 
não alcoólatra.  

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA A LETRA A. 
 

QUESTÃO Nº 25 - BIOMEDICO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 25 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
 
 

QUESTÃO Nº 22– TECNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 22 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 23– TECNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 24– TECNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 24 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 22 – ASSISTENTE SOCIAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 22 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 17 – ENGENHEIRO CIVIL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 17 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na divulgação do gabarito preliminar, a alternativa correta é a letra C. 
 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA A LETRA C. 
 

QUESTÃO Nº 22 – ODONTOPEDIATRA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 22 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com Andrade (2014) no seu livro intitulado TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA, no segundo item presente 
na página 165, a respeito do tipo de procedimento, afirma que todo tratamento odontológico ESSENCIAL pode ser 
feito durante a gravidez. 

Fica portanto, ALTERADO o gabarito para alternativa “C”, onde I, II e III são incorretas. 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA A LETRA C. 
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QUESTÃO Nº  30 – ODONTOPEDIATRA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 30 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 31 – ORTODONTISTA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 31 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 23 – DENTISTA PSF 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 23 – TOPÓGRAFO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na divulgação do gabarito preliminar, a alternativa correta é a letra A. 
 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA A LETRA A. 
 

QUESTÃO Nº 33 – TOPÓGRAFO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 33 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 35 – TOPÓGRAFO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 35 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 34– AUDITOR TECNICO AMBIENTAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 34 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na divulgação do gabarito preliminar, a alternativa correta é a letra D. 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA A LETRA D. 

 

QUESTÃO Nº 34– BIBLIOTECÁRIO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 34 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na divulgação do gabarito preliminar, a alternativa correta é a letra B. 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA A LETRA B. 
 

QUESTÃO Nº 35– BIBLIOTECÁRIO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 35 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Embora haja um erro ortográfico isso não muda o sentido, o entendimento e a resposta.  

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA A LETRA A. 

 

QUESTÃO Nº 30 – ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 30 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 34– ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 34 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na divulgação do gabarito preliminar, a alternativa correta é a letra C. 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA A LETRA C. 
 

QUESTÃO Nº 31 – NUTRICIONISTA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 31 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 35 – NUTRICIONISTA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 35 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na divulgação do gabarito preliminar, a alternativa correta é a letra A. 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA A LETRA A. 

 

QUESTÃO Nº 32 – FONOAUDIÓLOGO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 32 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 34 – PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº34 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA 
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QUESTÃO Nº 17 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I - 1 AO 5 ANO – LINGUAGEM E HUMANAS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 17 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na divulgação do gabarito preliminar, a alternativa correta é a letra B. 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA A LETRA B. 
 

QUESTÃO Nº 24 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I - 1 AO 5 ANO – LINGUAGEM E HUMANAS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 24 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na divulgação do gabarito preliminar, a alternativa correta é a letra B. 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA A LETRA B. 

 

QUESTÃO Nº 25 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I - 1 AO 5 ANO – LINGUAGEM E HUMANAS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 25 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve um equívoco na divulgação do gabarito preliminar, a alternativa correta é a letra A. 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA A LETRA A. 
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RECURSOS INDEFERIDOS 

 

QUESTÃO Nº 01– LINGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

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

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Personagem é um substantivo de dois gêneros. Isso quer dizer que podemos usá-lo indiferentemente no 
masculino ou no feminino. 
Eis algumas definições de A personagem dadas pelo "Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa": 
• pessoa fictícia posta em ação numa obra dramática, 
• imagem que representa uma pessoa, 
• personagem que figura numa obra narrativa, 
• figura humana imaginada pelos autores de obras de ficção, 
• o homem definido pelo seu papel social ou comportamento. 

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

QUESTÃO Nº 02– LINGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

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

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A afirmativa de “discriminação” é inferência do candidato. A inferência surge a partir de uma avaliação mental e 
pessoal entre distintas expressões (premissas) que, ao serem relacionadas como abstrações, permitem traçar uma 
implicação lógica. Ao partirmos de hipóteses ou argumentos, é possível inferirmos uma conclusão (podendo ser 
verdadeira ou falsa). Não há na questão premissas que configurem discriminação.  

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

QUESTÃO Nº 04– LINGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

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

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A Divisão silábica se faz pautada na pronúncia da palavra. A palavra consequência recebe acento por tratar-se de 
uma palavra paroxítona terminada em ditongo, posto que “I” é semivogal.  

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

QUESTÃO Nº 11 –CONHECIMENTOS GERAIS – FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 11 de Conhecimentos Gerais. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O município de Missão Velha se localiza na Mesoregião do Sul Cearense, na Microregião Cariri na Região 
Metropolitana do Cariri. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 15 –CONHECIMENTOS GERAIS – FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 15 de Conhecimentos Gerais. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De fato Rodrigues Alves foi o primeiro presidente reeleito da história brasileira, mas não para dois mandatos 
consecutivos. Primeiro mandato 1902-1906. Foi eleito presidente também em 1918, não tomando posse em razão 
de sua morte. 

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

 

QUESTÃO Nº 19 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 19 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A letra (b) está errada porque os cabelos devem ser presos independentemente de ultrapassarem ou não a linha 
dos ombros. E vestir-se adequadamente é dever sim do responsável pela manutenção de alimentos. 

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

 

QUESTÃO Nº 27 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 27 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O profissional de auxílio de serviços gerais, pela sua própria função, está em constante contato com o estoque. 
Evidentemente deverá informar a quantidade destes e da necessidade de reabastecimento. Sugerir compras é 
uma atividade que deve exercer. O mesmo não é responsável pela compra. 

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

 

QUESTÃO Nº 18 - PEDREIRO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 18 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Primeiramente a questão refere-se a equipamentos de proteção do trabalhador em serviço. Não especificou que 
serviço. No conjunto das opções ofertadas, observa-se claramente que nenhuma das demais opções está correta 
quanto a estes equipamentos. Dependendo da atividade que o trabalhador venha exercer, a luva de malha de aço 
poderá ser um equipamento de proteção importante e necessário. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 30 - PEDREIRO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 30 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A questão solicita que você indique a quantidade aproximada de cerâmica a ser comprada. Ao se fazer a soma das 
áreas o total obtido é de 187 m2. Dentre as opções você deveria recomendar a compra de 192 m2. Apesar da letra 
(C) indicar o total de 185 m2, o que fornece um número mais próximo dos 187 m2, mas será aconselhável você 
sugerir a compra de uma metragem inferior? Logicamente que não. A letra (D) é a melhor opção.  

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

 

QUESTÃO Nº 29 - SERVENTE 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 29 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Uma maior atenção por parte do requerente lhe convencerá. Se perguntou: “qual das proposições abaixo NÃO 
corresponde a uma das utilidades da desempenadeira dentada?” 
Obviamente resposta letra (c). 

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

 

QUESTÃO Nº 20 - VIGIA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 20 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Ser afetuoso é: ser atencioso, paciente, carinhoso, compreensivo, cavalheiro, aberto ao diálogo, estar disposto a 
enfrentar as dificuldades juntos. Independentemente da atividade funcional desempenhada, a afetuosidade deve 
ser um comportamento de todas as pessoas que busquem viver harmoniosamente. O que o vigia não pode ser é 
intempestivo. 

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

 

QUESTÃO Nº 28 - VIGIA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 28 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O que se proíbe são os excessos, conversas paralelas. Sabendo que o vigia também deverá prestar informações 
quando lhe forem feitas perguntas, como este não poderá se comunicar? Deverá se comunicar sim, quando isto 
venha a favorecer sua atividade ou não for incompatível com a mesma. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 02– LINGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL  COMPLETO 

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

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Observando a linguagem não verbal permite-se reconhecer que a expressão de CHICO BENTO não é de alguém 
chateado porque se assim fosse, mostrar-se-ia tal  expressão somente no segundo quadrinho para demonstrar 
chateação. A expressão da personagem se mostra desde o primeiro quadrinho com o ar de pouco caso à 
ostentação. 

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

QUESTÃO Nº 03– LINGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL  COMPLETO 

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

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O verbo no passado remete à ideia espacial do primeiro quadrinho, que já havia passado. À questão cabe apenas 
reconhecimento de o que representa a expressão OITOCENTAS CABEÇAS DE GADO o que não configura alteração 
provocada pelo tempo verbal. 

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

QUESTÃO Nº 04– LINGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL  COMPLETO 

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

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O plural de TROFÉU é TROFÉUS.  

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

QUESTÃO Nº 05 LINGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL  COMPLETO 

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

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A questão aborda GRAFIA e DIVISÃO SILÁBICA. 
A grafia das palavras das alternativas A,B e D está incorreta. 
Mantém-se o gabarito por GRAFIA CORRETA e DIVISÃO SILÁBICA CORRETA. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 06 –CONHECIMENTOS GERAIS – FUNDAMENTAL COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 06 de Conhecimentos Gerais. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Para a ocorrência do segundo turno não se faz necessário que a soma dos votos do segundo e terceiro candidatos 
mais votados seja maior que o primeiro. Se o mais votado não obtiver 50% dos votos mais um haverá segundo 
turno. É possível que o candidato mais votado não alcance o percentual para vencer no primeiro turno em razão 
das soma de todos os demais, independentemente de quantos sejam. 

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

QUESTÃO Nº 07 –CONHECIMENTOS GERAIS – FUNDAMENTAL COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 07 de Conhecimentos Gerais. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Lula só alcançou a presidência após ter sofrido 3 derrotas, uma para Collor e duas para Fernando Henrique. 

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

QUESTÃO Nº 08 –CONHECIMENTOS GERAIS – FUNDAMENTAL COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 08 de Conhecimentos Gerais. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Nada impede o uso da expressão destacada personagem. Em nenhum momento o uso de tal expressão obriga o 
uso do gênero feminino na resposta. Dragão do mar foi uma personagem destacada na historiografia cearense. 
Como se ver, não há qualquer erro. 

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

QUESTÃO Nº 09 –CONHECIMENTOS GERAIS – FUNDAMENTAL COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 09 de Conhecimentos Gerais. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O plano real foi lançado e implantado no governo de Itamar Franco. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 13 – MOTORISTA AB 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 13 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A buzina só deve ser utilizada quando necessário, para alertar, advertir, sobretudo com o intuito de evitar 
acidentes. A buzina não pode ser usada livremente, nem tampouco em engarrafamentos, independentemente do 
tamanho que venha ter ou do tempo que durar. 

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

QUESTÃO Nº 15 – MOTORISTA AB 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 15 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Condutor não é isento da responsabilidade pelo não uso do cinto de segurança dos passageiros. Mesmo se 
tratando de um veículo que tenha a capacidade de conduzir muitos passageiros, mesmo assim, o condutor deverá 
se certificar, ao guiá-lo, que todos os passageiros estão devidamente usando o cinto de segurança. A 
responsabilidade pelo descumprimento recai sobre o condutor e/ou proprietário do veículo e não sobre o 
passageiro. Vejamos a seguinte situação hipotética: um adolescente de 13 anos que se encontra no interior de um 
veículo em movimento sem a proteção do cinto de segurança será responsabilidade pelo descumprimento? 
Evidentemente que não. 

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

QUESTÃO Nº 19 – MOTORISTA AB 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 19 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A velocidade máxima permitida em curvas sempre será estabelecida pelas normas de legislação. Observa-se que 
ao determinar esta velocidade é levada em consideração os aspectos geométricos de sua construção. O que 
implica dizer que o condutor não terá liberdade de velocidade caso a pavimentação da via esteja perfeita, não 
exista fluxo intenso de veículos ou a via em curva possua proteção metálica. 

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

QUESTÃO Nº 26 – MOTORISTA AB 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 26 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De todas as proposições acima a única que não é exigida é certidão negativa de antecedentes criminais.  
Como é exigido para a obtenção da habilitação ser maior de 18 anos, consequentemente será imputável 
penalmente. A exigência de prova e do conhecimento da legislação impossibilita a obtenção por parte do 
analfabeto. Quanto possuir documento de identificação é de apresentação obrigatória. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 29 – MOTORISTA AB 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 29 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Como inclusive esclarece o próprio requerente o tópico VI (air bag) não é um equipamento obrigatório. Portanto 
das seis proposições, cinco estão corretas. 

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

 

QUESTÃO Nº 17 - ELETRICISTA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 17 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A questão proposta trata-se de um circuito com associação mista de resistores, a uma ddp= 18 V. O que se deseja 
é saber a intensidade de corrente do circuito. 
Resolução: 
Primeiramente temos que encontrar a Resistência equivalente do circuito. 
Iniciamos pelos resistores de 20 ohms e 30 ohms que estão associados em paralelo. Assim sendo: 
1/Req= (1/20 + 1/30) 
Req= 12 ohms 

  
Nota-se que o resistor resultante (12 ohms) esta em série com o resistor de 18 ohms. Portanto:  
Req= 18 + 12 
Req= 30 ohms 
O novo Req (30 ohms) estará associado em paralelo com o resistor de 15 ohms. Calculando a resistência 
equivalente: 

  
1/Req= (1/15 + 1/30) 
Req= 10 ohms  
O resistor equivalente da última associação estará em série com o resistor de 8 ohms: 
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Req= 8 + 10 
Req+ 18 ohms 
Portanto, a resistência equivalente do circuito será de Req= 18 ohms. Havendo a resistência (18 ohms), e a ddp 
(18 volts), aplicamos a Lei de Ohm: 
R=U/I 
I= U/R 
I=18/ 18  
I=1A 

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

 

QUESTÃO Nº 11 – MOTORISTA D 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 11 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

OBVIAMENTE O ITEM I AO CONSIDERAR QUE O CONDUTOR DEVE: procurar manter os braços e as pernas 
ligeiramente dobrados para que se amenize o desgaste muscular. Considera que o condutor está dirigindo o 
veículo, guiando-o. Caso especifica-se que o condutor estivesse com uma das mãos ou ambas sem ter contato 
com o volante aí sim estaria errado. O que o item I considera é o posicionamento dos membros superiores e 
inferiores quanto à inclinação como forma de evitar ou minimizar desgaste físico. 

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

QUESTÃO Nº  19 – MOTORISTA D 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 19 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Em nenhuma hipótese o condutor do veículo deve acelerar o veículo em curva. Deverá obedecer ao limite de 
velocidade ou manter a velocidade, caso esteja em obediência ao limite permitido. Acelerar o veículo em curva 
poderá aumentar a probabilidade de perda de controle do veículo. 

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

QUESTÃO Nº  28 – MOTORISTA D 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 28 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Se o requerente observar as normas de prevenção de acidentes e combate a incêndio observará que o extintor de 
agua pressurizada não é recomendado para combater incêndio em fiação elétrica energizada e em líquidos ou 
substâncias inflamáveis, como gasolina e gordura. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº  30 – MOTORISTA D 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 30 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Segundo o próprio conceito de imprudência esta consiste: ação precipitada e sem cautela. A pessoa não deixa de 
fazer algo, não é uma conduta omissiva como a negligência. Na imprudência, ela age, mas toma uma atitude 
diversa da esperada. 
Pelo que foi exposto no enunciado que outra atitude foi praticada pelo condutor? O enunciado menciona que o 
condutor agiu de forma precipitada e sem cautela? Obviamente que não. Ao não conseguir parar o veículo em 
uma ladeira, demonstrou não ter capacidade de realizar a referida tarefa, o que evidencia falta de habilidade, o 
que configura a imperícia. 

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

 

QUESTÃO Nº  17 – OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 17 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Obviamente, o deslocamento do trator, a sua velocidade por marcha, também poderá variar deendendo do 
modelo da máquina. Evidentemente, máquinas que possuam maior potência, alcançaram maior velocidade, maior 
deslocamento. 

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

 

QUESTÃO Nº 19 – OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 19 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Como explica o próprio requerente todos os condutores são obrigados a seguir as recomendações e praticar a 
direção defensiva. Acredito que o mesmo não tenho interpretado bem a questão. Apenas a proposição 4 está 
correta, consequentemente apenas 1 item está correto.  

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

 

QUESTÃO Nº 13 – OPERADOR DE MÁQUINA PÁ - ENCHEDEIRA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 13 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Além de guindastes, elevadores hidráulicos também podem ser utilizados para se suspender a máquina Pá-
Enchedeira. A única proposição errada é a letra (D).  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 23 – OPERADOR DE MÁQUINA PÁ - ENCHEDEIRA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Analisando a própria NR 18, no seu tópico: 18.14.2.2 são atribuições do operador: 
Letra: b) instruir e verificar a carga e descarga de material e pessoas dentro da cabine; 
Justificativa embasada no próprio texto da lei ou da norma. 
O requerente deve ter se confundido. A proposição em análise não se refere a transporte aleatório de 
passageiros. O que o autor citado pelo requerente se refere é a proibição de transporte aleatório, “do tipo 
carona”. 

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

 

QUESTÃO Nº 05– LINGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

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

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

No EDITAL consta PONTUAÇÃO. Quanto ao emprego de vírgula , que é sinal de PONTUAÇÃO, configura a regra de 
empregar-se a vírgula para marcar adjunto adverbial deslocado. 

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

 

QUESTÃO Nº 06– LINGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

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

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A regência do verbo destacado é de que ele se trata de um verbo apenas TRANSITIVO INDIRETO (regido de 
preposição). Na alternativa A, o verbo pagar é transitivo direto e indireto; na alternativa B, os verbos são  
transitivo direto e de ligação respectivamente; na alternativa D o verbo é transitivo direto e indireto. 

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

 

QUESTÃO Nº 07– LINGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

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

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Alternativa A está incorreta pelo motivo que embasa o pedido do próprio candidato: 
Com as formas adjetivas afro, anglo, euro, franco, indo, luso, sino e assemelhadas, use hífen quando o segundo 
elemento é outro adjetivo pátrio, e a palavra, dessa forma, envolve mais de uma nacionalidade, etnia ou região de 
origem: afro-brasileiro, anglo-saxão, ibero-americano, euro-asiático, luso-brasileiro. 
LUSO-BRASILEIRO deve pois, grafar com hífen, uma vez que envolve mais de uma nacionalidade. 

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

 
 



 
 
 
 

23 
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA-CE. 

EDITAL 001/2015 
  

 

QUESTÃO Nº 09– LINGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

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

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Verbo transitivo direto com a partícula SE deve flexionar normalmente. 
DETIVERAM-SE OS CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA EVITAR A DEPENDÊNCIA ELETRÔNICA. 

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

 

QUESTÃO Nº 10 – LINGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

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

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A questão pede GRAFIA e DIVISÃO SILÁBICA corretas. A grafia da palavra da alternativa B está incorreta. O correto 
é BENEFICENTE. 

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

 

QUESTÃO Nº 11 – NOÇÕES DE INFORMÁTICA – MÉDIO COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 11 de Noções de Informática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

São responsáveis para estabelecer a comunicação entre dois ou mais computadores. Entre os mais importantes se 
destacam o MODEM (Modulador e Demodulador de sinal) e, de certa forma, HUB e SWITCH. Esses dois últimos 
são responsáveis pela comunicação de computadores em uma rede local (que é uma rede entre os computadores 
em uma empresa). O MODEM é geralmente utilizado para efetuar a comunicação entre dois computadores à 
distância. Uma de suas maiores utilidades é o acesso à INTERNET. A velocidade de um modem é medida em bps 
(bits por segundo). 

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

 

QUESTÃO Nº 13 – NOÇÕES DE INFORMÁTICA – NÍVEL MÉDIO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 13 de Noções de Informática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Extensões de figura são: 
.bmp: O Bitmap é um dos formatos de imagens mais antigos e também um dos mais simples. Bastante utilizado 
nos sistemas operacionais Microsoft Windows, as imagens neste formato podem suportar milhões de cores e 
preservam os detalhes.  
.tif: O formato TIFF oferece grande quantidade de cores e excelente qualidade de imagem, o que aumenta 
consideravelmente o tamanho dos seus arquivos, embora seja possível amenizar este aspecto com compressão 
sem perda de informações. 
 .jpg e .jpeg: Possibilita isso porque é um formato que utiliza compressão de imagens. 
.gif: Foi criado pela CompuServe em 1987 e, assim como o JPEG, gera arquivos de tamanho reduzido, no entanto, 
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seu uso não é muito comum em fotografias, já que é capaz de trabalhar com apenas 256 cores (8 bits). Por este 
motivo, sua utilização é muito frequente com ícones, ilustrações ou qualquer tipo de imagem que não necessite 
de muitas cores. 

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

 

QUESTÃO Nº 14 – NOÇÕES DE INFORMÁTICA – NÍVEL MÉDIO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 14 de Noções de Informática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Os dispositivos de entrada e saída (E/S) ou input/output (I /O) são também denominados periféricos. Eles 
permitem a interação do processador com o homem, possibilitando a entrada e/ou a saída de dados. 

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

 

QUESTÃO Nº 15 – NOÇÕES DE INFORMÁTICA – NÍVEL MÉDIO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 15 de Noções de Informática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O edital refere-se ao word não especificando qual ano e modelo, sendo para elaboração foi utilizado o word 2003 
como referência, assim o atalho restaura a janela do word caso ela esteja maximizada é o Crtl + F5.  

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

 

QUESTÃO Nº 16 – AGENTE ADMINISTRATIVO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 16 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Nem tudo que é legal é moral. É possível seguir a orientação do princípio da legalidade em desobediência a outros 
princípios. A observância e obediência ao princípio da legalidade não supre desvios do gestor em relação a outros 
princípios. Se assim fosse não haveria necessidade de existirem outros princípios. 

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

 

QUESTÃO Nº 28 – AGENTE ADMINISTRATIVO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 28 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A questão em análise não exige do candidato que conheça conhecimentos ou exposições específicas de um ou de 
outro autor. Apenas afirmou que o tema é diferentemente abordado pelos doutrinadores. Vale saber que a lei 
também valida princípios não expressos, ou seja, implícitos ou correlatos. Como negar que o principio da 
celeridade ajusta-se ou seja correlato ao princípio do julgamento objetivo, da vinculação ao instrumento 
convocatório ou da própria licitação em si? Negar que a celeridade seja um princípio equivale a afirmar que a 
licitação não se presta a atender a uma necessidade da própria administração.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 17 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 17 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com referencial teórico exposto abaixo letra D correta.  
Referencia: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia 
prático do agente comunitário de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 
Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 260 p. : il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos). Pag 12-
13 
“A família é o ponto de partida para o trabalho do ACS na comunidade. Por isso, é preciso identificar e 
compreender a formação e como funcionam as famílias da sua área de abrangência. A seguir, alguns itens que 
podem colaborar na identificação da organização e funcionamento das famílias.  
12 
• O grau de parentesco entre os membros da família; 
• Os membros agregados; 
• A função de cada membro na família: na divisão do trabalho doméstico, na divisão das despesas, na 
identificação daquele que é o alicerce emocional e espiritual; 
• Os valores, preconceitos, costumes e religiosidade, principalmente os que podem interferir no cuidado 
com a saúde; 
• Presença de conflitos entre os membros da família e como são resolvidos esses conflitos; 
• Os tipos de trabalho de seus membros; 
• O papel do homem e da mulher na família; 
• Quem exerce o papel de liderança na família; 
• Se todos os membros da família possuem documentos: Certidão de Nascimento, CPF, Carteira de 
Identidade, Carteira de Trabalho, ou outros que favoreçam a consolidação de sua cidadania.” 

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

 

QUESTÃO Nº 27 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 27 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Resposta correta letra D, visto que Lei nº 8.069, de 13/7/1990, delega as atribuições do ACS em relação a saúde 
do adolescente, lembrando que todas as alternativas são direcionadas para orientações aos adolescentes e não 
aos seus pais ou responsáveis.  
Referencia: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia 
prático do agente comunitário de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 
Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 260 p. : il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos). Pag 75-
76 
“A lei brasileira considera adolescente a faixa etária de 12 a 18 anos. Para mais informações, consultar o Estatuto 
da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069, de 13/7/1990, disponível em: 
www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8069.htm 
Conforme já abordado, seu trabalho requer uma relação de vínculo e confiança. Para trabalhar com adolescentes, 
essa relação é fundamental. Entender a fase pela qual estão passando, estar disponível para ouvi-los, dentro da 
sua realidade, respeitar a diversidade de ideias, sem julgar. A promoção à saúde e prevenção de agravos para o 
adolescente deve ser desenvolvida pela equipe em integração com diferentes instituições na comunidade, como a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8069.htm
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escola, ação social, cultura, grupos de jovens, de arte, capoeira, hip hop, entre outros. Deve-se aproveitar para 
divulgar informações, ajudando no esclarecimento de dúvidas e na sensibilização da comunidade. Você deve 
identificar os adolescentes de sua área e planejar suas atividades considerando que é necessário orientá-los 
sobre:  Esquema vacinal; Sexualidade: doenças sexualmente transmissíveis (DST), HIV/Aids, anticoncepção, 
gravidez; Uso de álcool e outras drogas; Importância da educação; Violência e acidentes; Riscos no 
trânsito;Atividade física e saúde; Hábitos saudáveis; Saúde bucal.” 

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

 

QUESTÃO Nº 29 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 29 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Resposta Incorreta é a letra D, pois a Hipertensão arterial é uma DOENÇA CRÔNICA que, se não controlada, pode 
ser causa de várias doenças, principalmente o acidente vascular cerebral (derrame) e o infarto. Pode também 
afetar os rins, a visão, o cérebro, os membros inferiores, ter complicações graves e até levar à morte. Sendo que a 
letra D do concurso afirma que é uma DOENÇA AGUDA.  
De acordo embasamento do autor do recurso a própria Sociedade Brasileira de Hipertensão- SBH, responde que 
para a maioria da população, a pressão arterial deve estar abaixo de 140 e/ou 90mmHg, exceto para os 
diabéticos. Sendo acima do valor 140 /90 mmHg (supra citado) são considerados Hipertensos dentre das 
classificações Leve, moderado e grave.  
Referencia: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia 
prático do agente comunitário de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 
Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 260 p. : il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos). Pag 103-
104. 
“DOENÇAS CRÔNICAS: O QUE O ACS PODE E DEVE FAZER: É importante lembrar que atualmente as pessoas têm 
adoecido e morrido mais por causa de doenças crônicas, que são aquelas que demoram meses ou até anos para 
se manifestar, às vezes já com complicações para a pessoa. As doenças a seguir são muito comuns, e faz parte do 
seu trabalho cotidiano identificá-las e apoiar as famílias para o melhor cuidado. É interessante que você tente 
identificar e mapear com a equipe de saúde quais são as doenças crônicas mais frequentes no seu território de 
atuação e da equipe e busquem oferecer estratégias para abordagem delas. 
Hipertensão arterial 
É quando a pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias para se movimentar é muito forte, ficando 
acima dos valores considerados normais. A pessoa é considerada hipertensa quando sua pressão arterial estiver 
maior ou igual a 140/90 mmHg, popularmente conhecida como 14 por 9. É importante que a verificação seja feita 
várias vezes, de forma correta, com aparelhos calibrados e profissionais capacitados. 
É uma doença crônica que, se não controlada, pode ser causa de várias doenças, principalmente o acidente 
vascular cerebral (derrame) e o infarto. Pode também afetar os rins, a visão, o cérebro, os membros inferiores, ter 
complicações graves e até levar à morte. 
Geralmente a hipertensão não tem causa conhecida ou definida, no entanto, existem fatores considerados de 
risco que podem favorecer o seu aparecimento.” 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 34 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 34 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Se o candidato olhar no próprio texto que ele referenciou (Guia para o Controle da Hanseníase, pagina 43), ele irá 
encontrar um quadro explicando e exemplificando os sinais e sintomas de comprometimento neural, ou de 
incapacidade, e as condutas apropriadas para tratá-los.  

Segue o link: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_de_hanseniase.pdf  

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

QUESTÃO Nº 17 – AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº  17 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o  art. 6º do CTB, consta sim, a sigla SNT. 

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

QUESTÃO Nº 19 – AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 19 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A questão está muito clara quanto ao fluxo, e, de acordo com o art. 29 do CTB, que rege sobre a circulação de 
veículo na via pública, terá a preferência, quem estiver circulando na rotatória. Quanto à rodovia, a preferência é 
de quem já está nela, e não de quem vai acessá-la. 

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

QUESTÃO Nº 20 – AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 20 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O art. 89, inciso I do CTB, deixa claro que as ordens emanadas do agente de trânsito, prevalecem sobre as demais 
sinalizações da via. 

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

QUESTÃO Nº 26 – AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 26 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o Gabarito Parcial a alternativa correta é Letra A) Categoria “D”. 

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

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_de_hanseniase.pdf
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QUESTÃO Nº 27 – AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 27 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O agente de trânsito, tem a função de autuar, a penalidade é de responsabilidade da autoridade de trânsito, 
conforme o art 256 do CTB que diz que a penalidade de apreensão do veículo, cabe somente à autoridade de 
trânsito. 

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

 

QUESTÃO Nº 28 – AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 28 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A resposta correta é a D, não é permitido portar as cópias dos documentos. De acordo com a Res. CONTRAN 205, 
os documentos de porte obrigatório são os originais do CLA e CNH/PPD/ACC. 

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

 

QUESTÃO Nº 30 – AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 30 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o CTB, para circular na via pública, o veículo deve estar em bom estado de conservação, 
emplacado e licenciado. Quanto à inspeção de nível de poluentes, está suspensa desde 2013. 

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

 

QUESTÃO Nº 27– AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 27 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Alterações Climáticas são alterações que ocorrem no clima geral do planeta terra. Estas alterações são verificadas 
através de registros científicos nos valores médios ou desvios das medias, apurados durante o passar dos anos.  A 
pergunta trazia consigo o questionamento de como são conhecidas as alterações ambientais causadas por 
agentes naturais e artificiais nocivas à saúde humana e ao bem-estar das populações, considerando que a 
poluição (atmosférica, agua, solo, nuclear, sonora, visual) que se enquadram dentro da Lei n. 6.938/81, art. 3°, III, 
in verbis, como “a degradação da qualidade ambiental resultante de atividade que direta ou indiretamente: 
prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, logo que diz a res peito “saúde humana, seres 
vivos e ecossistema”.  Foi citado também que a questão esteve presente em outro concurso público, procurei na 
internet via google e não achei o concurso relacionado. Segue abaixo o material de apoio utilizado para 
elaboração da questão.  

Referencia:  

Lukazevitz AS, Barbosa JJ, Amorim, MA, Izidório CG. Poluição. Simposio Internacional de Ciencas Integradas da 
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Unaerp Campus Guarujá. Ano 2010. Disponivel em: http://www.unaerp.br/sici-unaerp/edições-
anteriores/2010/secao-1-6/1174-poluição/file.  Acesso em 1 de outubro de 2015. 

Nass, DP. O conceito de Poluição. Instituto de Química do IQSC-USP de São Carlos. Revista Eletrônica de Ciências – 
N 13 – novembro de 2002. Disponível em:  http://www.cdcc.sc.usp.br . Acesso em: 1 de outubro de 2015. 

Carneiro, RMA. Bioindicadores vegetais de poluição atmosférica: uma contribuição para a saúde da comunidade.  
Dissertação de Mestrado Apresentada a Escola de Enfermagem da USP Ribeirão Preto – SP. Área de Concentração 
Saúde Pública. Ano 2004. 146p. (Referência se encontra da página 3-5). Disponível em: 
http://www.teses.usp.br/disponiveis/22/22133Qtde-19102004-170613/pt-br.php Acesso em 1 de outubro de 
2015. 

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

 

QUESTÃO Nº 21 – AGENTE DE COMUNICAÇÃO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 21 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A resposta de letra D (Abrangência e Extensão) da questão 6 (seis) não estaria correta pois ambas as palavras são 
sinônimas, sem a possibilidade de comparação de características entre Reportagem e Notícia. Assim também, não 
sendo citado na alternativa se a Abrangência e Extensão é vasta ou mínima, dando as características necessárias 
para a diferenciação. O ponto principal é em relação a quantidade (mais ou menos) de fatos ou dados que seriam 
inclusos no assunto de uma Reportagem ou Notícia. 

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

 

QUESTÃO Nº 21 – ATENDENTE 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 21 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

As informações fornecidas são suficientes para que o candidato fizesse a correta identificação das 
correspondências pedida na questão. 

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

 
 
 
 

QUESTÃO Nº 24 – EDUCADOR SOCIAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 24 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

As opções A, B e C não estão de acordo com a Lei em seu Art. 5º pois não contemplam todas as palavras que 
compõe o texto.  De acordo com a LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006, pode-se observar no texto palavras 
alteradas. Segue comparativo para que possa contemplar visualmente o que se explica anteriormente. Logo, 
somente a resposta B é a correta. Já a alternativa D faz parte do art. 6º. da mesma Lei. 
TEXTO TRANSCRITOS DIRETO DA LEI COM O COMPARATIVO DE CADA ALTERNATIVA: 
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TÍTULO II 
DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou 
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial: (Vide Lei complementar nº 150, de 2015) 
Na Lei: I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, 
com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; 
Na alternativa: A - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio de pessoas, com  
vínculo familiar, inclusive as agregadas; 
Na Lei: II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se 
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;  
Na Alternativa: B - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se 
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 
Na Lei: III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, 
independentemente de coabitação. 
Na alternativa: C - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva com a ofendida, 
dependentemente de coabitação. 
Na Lei: Art. 6º A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos 
humanos. 
Na Allternativa: D - A violência constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. 

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

 

QUESTÃO Nº 16 – FISCAL AMBIENTAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 16 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Ela tem início com a captação da energia luminosa pelos produtores (algas, plantas e bactérias fotossintetizantes) 
é utilizada na produção de sustâncias orgânicas, nas quais fica armazenada como energia potencial química e 
termina com a ação dos decompositores. Em cada nível trófico, parte da energia armazenada nas moléculas 
orgânicas é utilizada na realização de trabalho e liberada na forma de calor, sendo assim consumida e passando 
em menor quantidade de um nível trófico a outro.  
Para maiores informações acessar os livros: 
LOPES, Sônia Godoy Bueno Carvalho. Biologia. Vol. Único, Ed. Saraiva. 
MERCADANTE, Clarinda. BRITO, Elias Avancini de e outros. Biologia. Vol. Único, 1ª edição, Ed. Moderna Ltda, São 
Paulo 

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

 

QUESTÃO Nº 17 – FISCAL AMBIENTAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 17 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Segundo o Relatório Brundtland “O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, 
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa 
possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e 
econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e 
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preservando as espécies e os habitats naturais”. Com esse conceito proposto na reunião da Agenda 21 fica 
evidente a necessidade de integração entre economia, sociedade e meio ambiente, mas com o intuito de garantir 
os recursos naturais para as gerações futuras e não visando unicamente o crescimento econômico como dito na 
questão A. 
Já a palavra NECESSARIAMENTE na questão está conjunta com SEM, justamente para apontar que com as ações 
de desenvolvimento sustentável o desenvolvimento econômico NÃO será comprometido. 

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

 

QUESTÃO Nº 19 – FISCAL AMBIENTAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 19 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Segundo o conteúdo programático do concurso (listado abaixo), o candidato deve ter conhecimento sobre a 
FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE em vários aspectos, ter condições para realizar sindicâncias e elaboração de 
manuais e inspeções, necessitando saber quais são as competências de cada região na fiscalização ambiental, 
dessa forma deve ter conhecimentos de todas as entidades fiscalizadoras no âmbito estadual e federal para 
proceder com todo conhecimento e embasamento teórico que será utilizado em sua atividade profissional. Assim, 
todos os conceitos de fiscalização abrangem o conhecimento do IBAMA e ICMBio. Em todo o conteúdo 
programático, quando cita a palavra FISCALIZAÇÃO, na atividade profissional será exigido o conhecimento das 
normas de atuação junto aos órgãos responsáveis. Além disso, no conteúdo programático está descrito: 
FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DE ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE,  CONHECIMENTO DO 
FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, quem gerencia as unidades de conservação e a fiscalização 
de animais silvestres? É necessário o conhecimento da fiscalização e gerenciamento dessas unidades, sendo assim 
necessário o embasamento teórico desses órgãos. 
Conteúdo programático do concurso: Conhecimento e procedimentos de fiscalização de meio ambiente, 
realização de sindicâncias, combate à exploração florestal, queimadas, desmatamentos, fiscalização e 
monitoramento de áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente, fiscalização de transporte e 
comercialização de espécimes da fauna silvestre, ações especiais de fiscalização em áreas de degradação 
ambiental e poluição, comércio de produtos químicos, elaboração e aplicação de manuais técnicos e fichas de 
inspeção, conhecimento do funcionamento de unidades de conservação, noções de ecologia, educação ambiental, 
economia ambiental e desenvolvimento sustentável. 

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

 
 
 
 
 

QUESTÃO Nº 22 – FISCAL AMBIENTAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 22 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Sim, na reserva extrativista a visitação e pesquisa são permitidas, mas a produção florestal nesses locais não é 
incentivada e a exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases sustentáveis e em 
situações especiais e complementares às demais atividades desenvolvidas na Reserva Extrativista, não voltada 
para a produção. 
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Seguem alguns links com maiores informações: 
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/legislacaoambientalvolume1.pdf 
http://www.florestal.gov.br/snif/recursos-florestais/sistema-nacional-de-unidades-de-conservacao 
http://www.mma.gov.br/estruturas/240/_publicacao/240_publicacao05072011052536.pdf 

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

 

QUESTÃO Nº 23 – FISCAL AMBIENTAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Segundo o atual Código Florestal, Lei nº12.651/12: 
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
(...) 
II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o 
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas; 
Áreas de preservação permanente (APP), assim como as Unidades de Conservação, visam atender ao direito 
fundamental de todo brasileiro a um "meio ambiente ecologicamente equilibrado", conforme assegurado no art. 
225 da Constituição. No entanto, seus enfoques são diversos: enquanto as UCs estabelecem o uso sustentável ou 
indireto de áreas preservadas, AS APPS SÃO ÁREAS NATURAIS INTOCÁVEIS, COM RÍGIDOS LIMITES DE 
EXPLORAÇÃO, OU SEJA, NÃO É PERMITIDA A EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DIRETA. Dessa forma essas áreas estão 
amparadas judicialmente, não podem ocorrer atividades extrativistas, nem implementação de indústrias, sendo a 
única correta a letra C. 

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

 

QUESTÃO Nº 30 – FISCAL AMBIENTAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 30 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Segundo o conteúdo programático do concurso (listado abaixo), o candidato deve ter conhecimento sobre a 
FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE em vários aspectos, ter condições para realizar sindicâncias e elaboração de 
manuais e inspeções, necessitando saber quais são as competências de cada região na fiscalização ambiental, 
dessa forma deve ter conhecimentos de todas as entidades fiscalizadoras no âmbito estadual e federal para 
proceder com todo conhecimento e embasamento teórico que será utilizado em sua atividade profissional. Assim, 
todos os conceitos de fiscalização abrangem o conhecimento do IBAMA e ICMBio. Em todo o conteúdo 
programático, quando cita a palavra FISCALIZAÇÃO, na atividade profissional será exigido o conhecimento das 
normas de atuação junto aos órgãos responsáveis. 
Conteúdo programático do concurso: Conhecimento e procedimentos de fiscalização de meio ambiente, 
realização de sindicâncias, combate à exploração florestal, queimadas, desmatamentos, fiscalização e 
monitoramento de áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente, fiscalização de transporte e 
comercialização de espécimes da fauna silvestre, ações especiais de fiscalização em áreas de degradação 
ambiental e poluição, comércio de produtos químicos, elaboração e aplicação de manuais técnicos e fichas de 
inspeção, conhecimento do funcionamento de unidades de conservação, noções de ecologia, educação ambiental, 
economia ambiental e desenvolvimento sustentável. 

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

http://www.mma.gov.br/estruturas/240/_publicacao/240_publicacao05072011052536.pdf
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QUESTÃO Nº 18– FISCAL DE TRIBUTOS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 18 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O item III considera que o imposto real é aquele cujo fator gerador é relacionado a um bem específico, a um fato 
isolado. Observa-se neste caso a clara intenção de se expor que é mister a tangibilidade do bem, ou seja, que seja 
especifico, fisicamente visível, identificável. O uso de expressões que não reproduzam a integridade da lei, mas 
que lhe dão o sentido desejado pela banca elaboradora, não é motivo para a nulidade da proposição. Gabarito 
mantido 

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

 

QUESTÃO Nº 21– FISCAL DE TRIBUTOS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 21 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

OBSERVE O QUE ASSINALA O ART. Art. 145 DA CF: A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
instituir os seguintes tributos: 
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 
§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 
ACRESÇA O EXPOSTO PELO ART. Art. 77 DO CTB: As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal 
ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do 
poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao 
contribuinte ou posto à sua disposição. 
Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto 
nem ser calculada em função do capital das empresas. 
SUSTENTAMOS NOSSA FUNDAMENTAÇÃO NA PRÓPRIA LEI. O QUE O REQUERENTE USA COMO EXEMPLO 
CONSISTE NUMA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, NÃO SE ENQUADRANDO NO QUE A LEI ENTENDE POR TAXA. 

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

 
 
 
 
 

QUESTÃO Nº 22– FISCAL DE TRIBUTOS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 22 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A modalidade de tributo contribuição de melhoria tem previsão no art. 145, III da CF, e no art. 81 e seguintes do 
ctn. Por definição, contribuição de melhoria é a modalidade de tributo que tem, por fato gerador, uma situação 
indiretamente relacionada a uma atividade estatal específica. Nas contribuições de melhoria, a atividade estatal 
também é obrigatória, mas ligada apenas de maneira indireta ao sujeito passivo. A atividade estatal, na verdade, 
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atinge uma coletividade, mas tem uma consequência especial para um grupo de pessoas, que acaba por se tornar 
o sujeito passivo de tal contribuição.  
A doutrina clássica define esse tributo como tributos indiretamente vinculados. Isso significa que o fator gerador 
de contribuições de melhoria é algo com vínculo indireto sobre uma atividade estatal. 
Para melhor elucidação acrescemos que: 
Os impostos são tributos não vinculados; taxas são tributos diretamente vinculados; contribuições de melhoria 
são tributos indiretamente vinculados.  

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

 

QUESTÃO Nº 25 – FISCAL DE TRIBUTOS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 25 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Uma maior atenção por parte do requerente lhe mostrará que a questão solicita que: assinale a alternativa 
incorreta quanto aos tributos de competência dos municípios: 
Desta feita a alternativa que responde a questão é a letra (b). Porque o ITBI, imposto de transmissão “intervivos”, 
a qualquer título, não incide por ato gratuito, e sim, oneroso. A cobrança do ITBI de fato é de competência do 
município. Mas a letra (b) diverge da real possibilidade de cobrança deste tributo. 

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

 

QUESTÃO Nº 27 – FISCAL DE TRIBUTOS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 27 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

PARA MELHOR FUNDAMENTAÇÃO USAMOS O PRÓPRIO TEXTO DA LEI.  
Art. 1o  Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, 
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios. 
Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos 
especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
Art. 2o  As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da 
Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, 
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. 
AS PROPOSIÇÕES EXPOSTAS NOS ITENS I E II ESTÃO PREVISTAS NA LEI8.666/93. 

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

 

QUESTÃO Nº 28 - FISCAL DE TRIBUTOS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 28 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o ANEXO II - CONTEÚDOS PROGRAMATICOS do Edital 001/2015, em se tratando dos Conteúdos 
Programáticos para Conhecimentos Específicos do cargo de Fiscal de Tributos, exigiam noções de Informática: 
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CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 
Taxas, Tributos, Impostos, Emolumentos, Fato Gerador; Isenção dos contribuintes; Responsabilidade tributária; Lei 
8666/93; Contribuição de Melhoria, Hierarquia; Código Tributário Nacional; Código Tributário Municipal; 
Constituição Federal; Noções básicas de informática; Noções básicas de atendimento ao público. 

No entanto das 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos para o Cargo, poderiam se referir a Noções de 
Informática, já que consta no Conteúdo Programático, além das 05 (cinco) questões de Noções de Informática. 

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

 

QUESTÃO Nº 29 - FISCAL DE TRIBUTOS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 29 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o ANEXO II - CONTEÚDOS PROGRAMATICOS do Edital 001/2015, em se tratando dos Conteúdos 
Programáticos para Conhecimentos Específicos do cargo de Fiscal de Tributos, exigiam noções de Informática: 
CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 
Taxas, Tributos, Impostos, Emolumentos, Fato Gerador; Isenção dos contribuintes; Responsabilidade tributária; Lei 
8666/93; Contribuição de Melhoria, Hierarquia; Código Tributário Nacional; Código Tributário Municipal; 
Constituição Federal; Noções básicas de informática; Noções básicas de atendimento ao público. 

No entanto das 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos para o Cargo, poderiam se referir a Noções de 
Informática, já que consta no Conteúdo Programático, além das 05 (cinco) questões de Noções de Informática. 

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

 

QUESTÃO Nº 30 - FISCAL DE TRIBUTOS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 30 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o ANEXO II - CONTEÚDOS PROGRAMATICOS do Edital 001/2015, em se tratando dos Conteúdos 
Programáticos para Conhecimentos Específicos do cargo de Fiscal de Tributos, exigiam noções de Informática: 
CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 
Taxas, Tributos, Impostos, Emolumentos, Fato Gerador; Isenção dos contribuintes; Responsabilidade tributária; Lei 
8666/93; Contribuição de Melhoria, Hierarquia; Código Tributário Nacional; Código Tributário Municipal; 
Constituição Federal; Noções básicas de informática; Noções básicas de atendimento ao público. 

No entanto das 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos para o Cargo, poderiam se referir a Noções de 
Informática, já que consta no Conteúdo Programático, além das 05 (cinco) questões de Noções de Informática. 

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

 

QUESTÃO Nº 33 – FISCAL DE TRIBUTOS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº33 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Participante alegou que a Lei municipal do código tributário do município de Missão Velha, não estava disponível, 
ficando apenas alguns dias antes da prova. Porém o mesmo estava disponível na prefeitura e Câmara dos 
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vereadores. 

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

 

QUESTÃO Nº 26 – MONITOR DE ESPORTES 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 26 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Baseado no conceituado Manual de Atendimento Padrão Sebrae, Manaus 2010; podemos observar que A barba 
deve ser feita diariamente, para não caracterizar um sinal de desleixo e má impressão.  

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

 

QUESTÃO Nº 23 – PORTEIRO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A letra b condiciona o atendimento prioritário do idoso se ele possuir alguma debilidade motora, o que está 
errado. O idoso tem prioridade de atendimento em qualquer situação. 
A letra (a), analisando-a no contexto do enunciado, formação de filas , está correta. O enunciado considera a 
formação das filas em geral, e não uma específica para aqueles que possuem privilégios. Além do mais por 
gozarem do direito de serem atendidos prioritariamente, estes não terão que serem ajustados em uma fila. De 
fato, independentemente da ordem de chegada, no contexto geral das filas, idosos, gestantes, etc, deverão ser 
atendidos prioritariamente. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO Nº 01 – LÍNGUA PORTUGUESA - SUPERIOR COMPLETO 

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

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

No texto mencionado predomina apresentação de  ponto de vista  e conceitos do autor o que caracteriza texto 
dissertativo. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 02 – LÍNGUA PORTUGUESA - SUPERIOR COMPLETO 

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

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A expressão EM DETRIMENTO DE significa CONTRARIAMENTE AO INTERESSE DE.  
O autor atribui uma circunstância de exclusão social o tempo gasto em deslocamento contrariamente ao interesse 
do tempo dedicado ao lazer, ao convívio familiar. 

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

 

QUESTÃO Nº 03 – LÍNGUA PORTUGUESA - SUPERIOR COMPLETO 

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

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Período é constituído de orações. A primeira oração inicia com “O motivo pelo qual”  que é óbvia  justificativa, e a 
progressão temática permite ao leitor reconhecer que A DISCUSSÃO SOBRE MOBILIDADE URBANA PRECISA SER 
REALIZADA COM SERIEDADE E PRECISA SER REALIZADA COM URGÊNCIA.  

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

 

QUESTÃO Nº 04 – LÍNGUA PORTUGUESA - SUPERIOR COMPLETO 

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

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

As alternativas A, B e D constituem casos de REGÊNCIA NOMINAL, posto que DEDICAÇÃO, ALUSÃO e FAVORÁVEL 
são as palavras regentes e pertencem à classe dos nomes. 
Na alternativa C , a palavra regente é VERBO – ALUDIRAM  - o que constitui  a única alternativa que apresenta 
caso de REGÊNCIA VERBAL. 

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

 
 
 
 
 

QUESTÃO Nº 05 – LÍNGUA PORTUGUESA - SUPERIOR COMPLETO 

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

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Na transposição da VOZ PASSIVA para a VOZ ATIVA deve-se manter a unidade semântica da oração. O agente da 
passiva não está determinado, assim, a transposição deve apresentar o sujeito indeterminado que se caracteriza 
pelo verbo na terceira pessoa do plural. (VÊM). 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 06 – LÍNGUA PORTUGUESA - SUPERIOR COMPLETO 

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

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Linguisticamente, toda menção a TOPOLOGIA PRONOMINAL ou COLOCAÇÃO PRONOMINAL diz respeito à 
colocação proclítica, enclítica ou mesoclítica dos pronomes oblíquos átonos. 

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

 

QUESTÃO Nº 07 – LÍNGUA PORTUGUESA - SUPERIOR COMPLETO 

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

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O acento indicador de crase marca a FUSÃO da preposição A com o artigo definido A. 
Quem exige a preposição A é a regência do verbo ATRIBUIR. O nome ideia solicita o ARTIGO. 

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

 

QUESTÃO Nº 08 – LÍNGUA PORTUGUESA - SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 08 de Língua Portuguesa. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

VOGAL + S ou R – Dobram-se essas letras. 
Vogais distintas justapõem-se. 
Com as formas adjetivas afro, anglo, euro, franco, indo, luso, sino e assemelhadas, use hífen quando o segundo 
elemento é outro adjetivo pátrio, e a palavra, dessa forma, envolve mais de uma nacionalidade, etnia ou região de 
origem. AFRODESCENDENTE não envolve mais de uma nacionalidade; deve, pois, grafar-se sem o hífen. 

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

 
 
 
 
 

QUESTÃO Nº 09 – LÍNGUA PORTUGUESA - SUPERIOR COMPLETO 

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

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Não há qualquer ambiguidade. O fragmento deixa bem claro que se deve analisar a palavra QUE e só há uma 
ocorrência no fragmento. A palavra QUE mencionada só exerce UMA função: Conjunção Integrante e introduz 
uma oração subordinada substantiva completiva nominal, completando o nome “dúvida”. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 10 – LÍNGUA PORTUGUESA - SUPERIOR COMPLETO 

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

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Verbo concorda com o núcleo nominal do sujeito que está representado pelas palavras CRESCIMENTO, 
ADENSAMENTO, PRIORIZAÇÃO e FALTA caracterizando um sujeito composto por 4 núcleos nominais. 

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

 

QUESTÃO Nº 12 – NOÇÕES DE INFORMÁTICA – NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 12 de Noções de Informática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

No programa Microsoft Word 2007, no menu “Inserir” temos as opções de botões Quebra de página, imagem e 
cabeçalho. O botão novo Comentário está disponível no menu Revisão. 

 

 

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

 

QUESTÃO Nº 13 – NOÇÕES DE INFORMÁTICA – NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 13 de Noções de Informática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O conteúdo programático de cada questão foi elaborado com base ao edital, assim destaco que o edital especifica 
as seguintes matérias: Noções básicas de Windows, Editor de texto, Planilha eletrônica, Word, Excel, Conceitos de 
internet e intranet, principais navegadores, busca e pesquisa na web, Elementos básicos e periféricos de 
microcomputador, não informando a complexidade de cada assunto. 

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

 

QUESTÃO Nº 14 – NOÇÕES DE INFORMÁTICA – NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 14 de Noções de Informática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

No programa Microsoft Excel 2007, no menu “exibição” temos as opções de botões de barra de fórmulas, zoom 
na seleção e nova janela. O botão mostrar todos os comentários está disponível no menu Revisão. 
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CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 15 – NOÇÕES DE INFORMÁTICA – NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 15 de Noções de Informática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O conteúdo programático de cada questão foi elaborado com base ao edital, assim destaco que o edital especifica 
as seguintes matérias: Noções básicas de Windows, Editor de texto, Planilha eletrônica, Word, Excel (podendo 
este se tratar de qualquer Excel, caberia ao candidato estudar), Conceitos de internet e intranet, principais 
navegadores, busca e pesquisa na web, Elementos básicos e periféricos de microcomputador, não informando a 
complexidade de cada assunto. 

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

 

QUESTÃO Nº 23 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I – 1 AO 5 ANO – MATEMÁTICA E CIÊNCIAS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Dentre as opções apresentadas como respostas à essa questão a alternativa correta é a letra C) espaço e forma. 
Consideramos nessa questão a geometria aplicada às séries iniciais que de acordo com os PCN sugerem atividades 
com espaço e forma para esta modalidade de ensino no que se refere as noções geométricas. 
Reitero que o enunciado do exercício fala de “noções geométricas”. 
Fonte: Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais : matemática / Secretaria 
de Educação Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1997. 

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

 
 
 
 
 

QUESTÃO Nº 25 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I – 1 AO 5 ANO – MATEMÁTICA E CIÊNCIAS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 25 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A alternativa correta é a letra: B) o reconhecimento da existência de símbolos e nomes para representar 
quantidades. 
Quando a professora questiona sobre a quantidade de cada tipo de bolas a  ênfase está na representação com 
numerais para cada tipo de bola. A criança deveria associar os símbolos (numerais) aos nomes (tipos de bola) 
Ex. 3 bolas pretas, 2 bolas coloridas e 5 bolas brancas. 
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Portanto, nesse caso a atividade foi voltada ao reconhecimento da existência de símbolos e nomes para 
representar quantidades. 
Não foi solicitado a somatória operacional da quantidade de bolas. 
Fonte: : https://roubervalbarboza.wordpress.com/tag/matematica/ 

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

 

QUESTÃO Nº 26 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I – 1 AO 5 ANO – MATEMÁTICA E CIÊNCIAS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 26 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A alternativa correta é a letra B) Maus tratos envolvendo seus alunos. 
As faltas injustificadas e a evasão escolar só poderá ser levada ao Conselho Tutelar quando esgotadas TODAS as 
possibilidades de atuação da escola nesse aspecto, fato que não aparece na alternativa “C”, portanto só podemos 
considerar correta a alternativa “B”. 
Fonte: Estatuto da criança e do adolescente : lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. 9. ed. – Brasília. Edições Câmara, 
2010. 

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

 

QUESTÃO Nº 31 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I – 1 AO 5 ANO – MATEMÁTICA E CIÊNCIAS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 31 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A alternativa correta para esta questão é mesmo a letra: 
B) oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais;  
De acordo com resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de fevereiro de 2001, sobre as Diretrizes Nacionais para a Educação 
Especial na Educação Básica e a LDB/ 96 em seu capítulo V a Educação Especial pode ser oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais; 
Fonte: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf 

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

 
 
 
 
 

QUESTÃO Nº 16 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II – 6 AO 9 ANO – GEOGRAFIA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 16 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A linha de raciocínio apresentada no embasamento está correta, porém incompleta. E isto compromete 
decisivamente a resposta, uma vez que o candidato esqueceu de incluir a diferença de fuso horário nas suas 
contas. Como bem apresentou, ao nos dirigirmos ao oeste devemos subtrair uma hora para cada fuso horário. No 
caso em questão, dois fusos. Logo, menos duas horas. Portanto: 20h (saída) + 8 (viagem) – 2 (fuso) = 02h do dia 06 
de Outubro.  

https://roubervalbarboza.wordpress.com/tag/matematica/
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf
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CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 17 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II – 6 AO 9 ANO – GEOGRAFIA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 17 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Se a projeção cartográfica distorce os ângulos, como apresentado pelo candidato, ela distorce a área. No caso, 
áreas de elevada latitude (como é visível ao observarmos as ilhas ao norte do Canadá, a Rússia ou a Groenlândia, 
por exemplo). Entretanto, o mapa conserva a forma dos continentes. Veja mais em: 
http://www.infoescola.com/cartografia/projecao-de-mercator/ 

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

 

QUESTÃO Nº 24 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II – 6 AO 9 ANO – GEOGRAFIA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 24 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O mapa representa o continente africano. Portanto, o questionamento já está inapropriado ao fazer referência à 
Mata Atlântica, uma vez que esta formação vegetal não está presente no continente africano e também não 
aparece nas alternativas. O mapa ilustra o fenômeno da desertificação, o qual, no Brasil, manifesta-se mais 
intensamente na região Nordeste. Veja mais em: http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=sl204 
http://www.publico.pt/multimedia/infografia/o-avanco-da-desertificacao-no-mundo-74 

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

 

QUESTÃO Nº 31 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II – 6 AO 9 ANO – GEOGRAFIA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 31 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O embasamento fornecido pelo candidato está correto, mas não se aplica à questão na medida em que ignora o 
fato de que a agricultura familiar não utiliza “alta mecanização” e não apresenta, em geral, “produção intensiva”. 
Pelo contrário, tende a ser extensiva. Todo o resto da alternativa está correto. A pegadinha estava no final. Faltou 
atenção. Saiba mais em: http://www.mundoeducacao.com/geografia/agropecuaria-extensiva-intensiva.htm 
Aprofunde-se em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-20032012000200009&script=sci_arttext 

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

 

QUESTÃO Nº 35 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II – 6 AO 9 ANO – GEOGRAFIA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 35 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O embasamento apresentado é bastante subjetivo e não há um questionamento específico. De todo modo, a 
questão pede que se aponte a localização provável dos municípios cujo crescimento populacional é apresentado 
no gráfico.  

http://www.infoescola.com/cartografia/projecao-de-mercator/
http://www.publico.pt/multimedia/infografia/o-avanco-da-desertificacao-no-mundo-74
http://www.mundoeducacao.com/geografia/agropecuaria-extensiva-intensiva.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-20032012000200009&script=sci_arttext
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CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 18 – PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE – POLIVALENTE 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 18 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A alternativa correta é mesmo a letra: C) II, III, IV 
“As pesquisas de Gardner representam verdadeiro  símbolo educacional contemporâneo, ao sinalizar que o que se 
descobre sobre a mente humana, constitui não apenas saber acadêmico, mas instrumento de ação pedagógica 
imprescindível”. Educador Celso Antunes, 2015. Fonte: http://revistaeducacao.uol.com.br/formacao-
docente/0/artigo233099-1.asp 
Howard Gardner, professor de Educação e Diretor do Projeto Zero, no Harvard Graduate Scholl of 
Education.FONTE: http://revistaeducacao.uol.com.br/formacao-docente/0/artigo233099-1.asp 
Howard Gardner é autor de inúmeros livros voltados para Educação e Psicologia Educacional. Criador de uma 
teoria educacional conhecida e aplicada no mundo inteiro. Além da notoriedade pública e reconhecimento como 
um dos mais influentes educadores deste século, em 1981 recebeu o Mac Arthur Prize Fellowship e, em 1990, 
tornou-se o primeiro norte-americano a ser condecorado com o Louisville Grawemeyr Award in Education, prêmios 
que por sua expressão e grandeza já sintetizam o admirável perfil de suas pesquisas e de suas obras, 
principalmente na Educação Infantil.  
Publicou diversos livros na área da Educação, entre eles um livro que consideramos imprescindível leitura para os 
professores da Educação Infantil:  
“A Criança Pré-escolar 
Como pensa e como a escola pode ensiná-la” 
Autor: Howard Gardner – Editora Penso 
Gardner é citado em inúmeras literaturas de Piaget e Wallon 

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

 

QUESTÃO Nº 30 – PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE – POLIVALENTE 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 30 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil volume 2: 
Para se desenvolver, portanto, as crianças precisam aprender com os outros, por meio dos vínculos que 
estabelece. Se as aprendizagens acontecem na interação com as outras pessoas, sejam elas adultos ou crianças, 
elas também dependem dos recursos de cada criança. Dentre os recursos que as crianças utilizam, destacam-se a 
imitação, o faz-de-conta, a oposição, a linguagem e a apropriação da imagem corporal. 
Escolha, autoestima, faz-de-conta, interação, imagem, cuidados e segurança são formas de Orientações didáticas. 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf  

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

 

QUESTÃO Nº 17 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II 6 AO 9 ANO – LINGUA PORTUGUESA. 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 17 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O enunciado da questão menciona EXTRAIR do texto. Do texto se extrai tacitamente  
Que “ É preciso repensar os valores que estão sendo passados para nossas crianças e adolescentes”  o que 
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invalida a alternativa A. 
Que “de pouco vale atitude meramente protecionista” o que invalida a alternativa C. 
Que “Cobrar responsabilidades e aplicar as punições devidas é parte de um processo pedagógico” o que invalida a 
alternativa D. 
Que “Diante de acontecimentos nada edificantes, em que jovens são os protagonistas” o que confirma a alternativa 
B. 

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

 

QUESTÃO Nº 21 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II 6 AO 9 ANO – LINGUA PORTUGUESA. 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 21 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Segundo princípios de colocação pronominal, a PRÓCLISE prevalece sobre as demais colocações, e palavras de 
sentido negativo atraem próclise. 
NUNCA te dirão a verdade escondida sob desculpas esfarrapadas. 
“Nunca” é palavra de sentido negativo, portanto atrativa para a próclise. 
Mantém-se o gabarito ALTERNATIVA b posto que não se inicia oração com pronome átono, o que exigiria, pois, a 
ÈNCLISE. 

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

 

QUESTÃO Nº 28 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II 6 AO 9 ANO – LINGUA PORTUGUESA. 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 28 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O sujeito de uma oração é representado por um núcleo nominal ( substantivo ou palavra que assuma o seu lugar).  
O sujeito do verbo da primeira oração é FUTEBOL e o sujeito da segunda oração é A SOCIEDADE ( núcleo 
nominal) encontrou. 
Esclareça-se também que “brasileira” é adjetivo cuja função sintática é de adjunto adnominal de “sociedade”. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO Nº 35 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II 6 AO 9 ANO – LINGUA PORTUGUESA. 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 35 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Elipse é a figura de linguagem que representa omissão de um termo. 
ZEUGMA é um tipo de elipse: é a omissão de um termo já mencionado. 
VOCÊ FALA TÃO BEM COMO ELE ( FALA). 
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Mantém-se o gabarito verificando-se a omissão do termo “fala” já mencionado o fragmento e depois omitido porque 
recuperável pelo contexto de comparação. 

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

 

QUESTÃO Nº 16 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II 6 AO 9 ANO – CIÊNCIAS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 16 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

As doenças negligenciadas no Brasil abrangem várias doenças e no enunciado não foi colocado que deveriam ser 
todas as doenças negligenciadas, mas sim principais. Dentre elas as com maior prevalência são as citadas na 
alternativa A (malária, doença de Chagas, leishmanioses, dengue e esquistossomose). Nas outras alternativas 
existem doenças que não fazem parte das negligenciadas, são elas o tifo, câncer e sífilis. No artigo de Expedito J. 
A. Luna e Jarbas Barbosa da Silva Jr. (2013), no qual discute-se o panorama das doenças transmissíveis, endemias, 
epidemias e pandemias, não especificamente das doenças negligenciadas e no que diz respeito a essas doenças é 
posicionado quais as principais doenças endêmicas, emergentes e reemergentes, descrevendo principalmente a 
relação com o desenvolvimento de vacinas, segue o parágrafo do texto: “As doenças negligenciadas constituem 
um grupo de doenças infecciosas associadas à pobreza, para as quais, historicamente se conferia baixo grau de 
prioridade para o desenvolvimento de vacinas, medicamentos e kits diagnósticos, exatamente porque sua maior 
carga é concentrada em populações pobres. É um conceito relativamente impreciso, pois algumas das doenças aí 
consideradas, como a dengue, atualmente recebe um dos maiores volumes de investimento em escala global para 
o desenvolvimento de uma vacina. Em 2010, a OMS publicou o seu primeiro relatório sobre a situação das 
doenças negligenciadas no mundo (WHO, 2010). A OMS inclui 17 doenças ou grupos de doenças na categoria de 
negligenciadas. Delas, pelo menos doze ocorrem de forma endêmica no Brasil, algumas mais focalizadas, outras 
mais disseminadas, e com diferentes gradientes de carga. Algumas (dengue e leishmanioses) são consideradas 
emergentes ou reemergentes no país, outras (doença de Chagas, filariose linfática, oncocercose, raiva) estão em 
estágio avançado de controle e eliminação, uma, a esquistossomose, vem apresentando tendência decrescente 
mais acentuada, e outras (hanseníase, tracoma, cisticercose, hidatidose e geohelmintíases) apresentam tendência 
decrescente, embora menos acentuada, ou mesmo relativa estabilidade”. 
Segundo a Fiocruz, publicado na agência de notícias disponível no endereço http://www.agencia.fiocruz.br/, as 
principais doenças estão descritas a seguir: “As doenças negligenciadas são aquelas causadas por agentes 
infecciosos ou parasitas e são consideradas endêmicas em populações de baixa renda. Essas enfermidades 
também apresentam indicadores inaceitáveis e investimentos reduzidos em pesquisas, produção de 
medicamentos e em seu controle. As doenças tropicais, como a malária, a doença de Chagas, a doença do sono 
(tripanossomíase humana africana, THA), a leishmaniose visceral (LV), a filariose linfática, o dengue e a 
esquistossomose continuam sendo algumas das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo. 
Estas enfermidades, conhecidas como doenças negligenciadas, incapacitam ou matam milhões de pessoas e 
representam uma necessidade médica importante que permanece não atendida. Embora as doenças tropicais e a 
tuberculose sejam responsáveis por 11,4% da carga global de doença, apenas 21 (1,3%) dos 1.556 novos 
medicamentos registrados entre 1975 e 2004, foram desenvolvidos especificamente para essas doenças. 
Portanto, 1.535 medicamentos foram registrados para outras doenças”. 
Outras publicações a respeito também demonstram quais são as principais doenças negligenciadas, no livro sobre 
Doenças negligenciadas coordenado pelo prof. Wanderley de Souza publicado pela Academia Brasileira de 
Ciências em 2010: “Em um primeiro momento, as seguintes doenças foram incluídas no conceito de “doença 
negligenciada”: doença de Chagas, doença do Sono, leishmanioses, malária, filarioses, esquistossomose. 
Posteriormente foram incluídas outras doenças como a Hanseníase, a Tuberculose, Dengue, Febre Amarela e 
HIV/AIDS. Mais recentemente outras doenças tais como Ascaríase, Tricuríase, Necatoríase, Ancilostomíase, 
Tracoma, Dracunculíase e a Úlcera de buruli foram também incluídas. No que se refere ao nível de financiamento 
internacional para pesquisa HIV/AIDS, Tuberculose e Malária tem recebido investimentos significativos, não 
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podendo ser mais consideradas como “negligenciadas” se levarmos em consideração apenas o nível de 
financiamento”.  

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

 

QUESTÃO Nº 19 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II 6 AO 9 ANO – CIÊNCIAS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 19 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O enunciado da questão postula exatamente que estão corretas as questões que são ditas orgânicas e a única que 
não se enquadra em orgânica são os sais minerais, justamente por ser uma substância inorgânica, no enunciado 
pede-se exatamente para marcar qual não é orgânica. 

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

 

QUESTÃO Nº 20 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II 6 AO 9 ANO – CIÊNCIAS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 20 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A membrana plasmática ou membrana celular ou plasmalema é uma estrutura fina que envolve todas as células 
vivas, tanto as procarióticas como as eucarióticas. A alternativa B está incompleta, pois não são somente as 
células animais que apresentam essa estrutura. As informações podem ser lidas no livro de Junqueira & Carneiro, 
Biologia Celular e Molecular, Nona Edição, Guanabara Koogan, 2012. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO Nº 24 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II 6 AO 9 ANO – CIÊNCIAS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 24 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O enunciado da questão chama a atenção para os estudos com células tronco. O termo célula-tronco, do inglês 
stem cell, diz respeito a células precursoras que possuem a capacidade de diferenciação e auto-renovação 



 
 
 
 

47 
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA-CE. 

EDITAL 001/2015 
  

ilimitadas, podendo dar origem a uma variedade de tipos teciduais Normalmente, entre uma célula-tronco e sua 
progênie totalmente diferenciada existe uma população intermediária conhecida como células amplificadoras 
transitórias, que possuem uma capacidade proliferativa mais limitada e um potencial de diferenciação restrito. A 
presença destas células amplificadoras transitórias também explica como um tecido pode manter uma produção 
elevada de células diferenciadas a partir de um pequeno número de células-tronco. Como, normalmente, as 
células-tronco possuem um ciclo celular lento, muitas das células em divisão em um determinado tecido são 
células amplificadoras transitórias, que estão destinadas a se diferenciar após um determinado número de 
divisões. Desse modo, a capacidade de divisão celular não é, por si mesma, um indicador da condição de célula-
tronco. Levando-se em consideração algumas distinções, como o nível de plasticidade que estas células possuem, 
quantas diferentes vias podem seguir, e para qual porção de um organismo funcional elas podem contribuir, as 
células-tronco classificam-se em totipotentes, pluripotentes e multipotentes, segundo o artigo de revisão de 
Souza et al. (2003). Na fase adulta, as células-tronco encontram-se, principalmente, na medula óssea e no sangue 
do cordão umbilical, mas cada órgão do nosso corpo possui um pouco de células-tronco para poder renovar as 
células ao longo da nossa vida. Elas podem se dividir para gerar uma célula nova ou outra diferenciada. Dentre os 
principais tipos de células-tronco: as células-tronco embrionárias e as adultas (encontradas principalmente na 
medula óssea e no cordão umbilical), que têm fontes naturais, as células pluripotentes induzidas, que foram 
obtidas por cientistas em laboratório em 2007, as células-tronco adultas são chamadas de multipotentes por 
serem menos versáteis que as embrionárias. Nessa categoria estão as células do sistema nervoso, células 
musculares, como as do coração e também em células da medula óssea. Essas células presentes em  tecidos com 
baixa capacidade regenerativa ou de multiplicação celular, como contida no enunciado, são as que compõem o 
tecido nervoso e muscular, que seria a resposta correta da questão, já que no enunciado diz: “Atualmente muita 
atenção vem sendo dada as análises sobre o desenvolvimento de tratamentos para indivíduos utilizando tais 
células, principalmente para tecidos sem capacidade de se multiplicar, ou por possuírem baixa capacidade 
regenerativa. 
Alguns links abaixo mostram artigos e pesquisas relacionadas ao assunto: 
Células-tronco: uma breve revisão, Souze et al. R. Ci. méd. biol., Salvador, v. 2, n. 2, p. 251-256, jul./dez. 2003. 
http://www.einstein.br/einstein-saude/tecnologia-e-inovacao/Paginas/celulas-tronco-a-nova-esperanca-de-
cura.aspx 
Laboratório Nacional de Células tronco Embrionárias do Rio de Janeiro 
Rede Nacional de Terapia Celular http://www.rntc.org.br/ceacutelulas-tronco.html 
Instituto de Pesquisa com Células-tronco http://celulastroncors.org.br/celulas-tronco-2/ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO Nº 25 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II 6 AO 9 ANO – CIÊNCIAS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 25 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A definição de bioma é um conjunto de espécies de plantas e animais que vivem em determinada região. Cada 
bioma tem fauna e flora específicas que são definidas pelas condições físicas, climáticas, geográficas e litológicas 
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(das rochas). Ou seja, cada bioma tem uma diversidade biológica singular, própria. Nesse sentido, apesar do 
Pantanal ser um dos refúgios com grande biodiversidade no Brasil em termos de tamanho a  Floresta Amazônica e 
a Mata Atlântica são os dois principais biomas brasileiros, o Pantanal é o que representa a menor área do Brasil, 
segue a relação de área por bioma brasileiro: 

 
Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/21052004biomashtml.shtm 
 e http://brasilemsintese.ibge.gov.br/territorio.html)  
Outras fontes também mostram essa distribuição: http://www.florestal.gov.br/snif/recursos-florestais/os-biomas-
e-suas-florestas?print=1&tmpl=component  e http://www.mma.gov.br/biomas/amaz%C3%B4nia 

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

 

QUESTÃO Nº 26 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II 6 AO 9 ANO – CIÊNCIAS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 26 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A questão cita a quantidade de gases presentes na atmosfera, não enfocando na importância para cada ser vivo. 
Dessa forma, não está sendo levada em consideração o que cada organismo necessita para suas atividades 
metabólicas e de homeostase, mas sim a quantidade que compõe a atmosfera.  Com relação ao gás carbônico, 
nem todo organismo necessita de maior quantidade desse gás, veja a relação de planta com animal que é 
diferente. Segundo o instituto de física segue a composição do ar atmosférico: 
Composição da Atmosfera. A composição do ar não é constante nem no tempo, nem no espaço. Contudo se 
removêssemos as partículas suspensas, vapor d'água e certos gases variáveis, presentes em pequenas 
quantidades, encontraríamos uma composição muito estável sobre a Terra, até uma altitude de ~ 80 km : 

 Gás Porcentagem  Partes por Milhão 

Nitrogênio 78,08 780.000,0 

Oxigênio 20,95 209.460,0 

Argônio 0,93 9.340,0 

Dióxido de carbono 0,035 350,0 

Neônio 0,0018 18,0 

Hélio 0,00052 5,2 

Metano 0,00014 1,4 

Kriptônio 0,00010 1,0 
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Óxido nitroso 0,00005 0,5 

Hidrogênio 0,00005 0,5 

Ozônio 0,000007 0,07 

Xenônio 0,000009 0,09 

http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap1/cap1-2.html 

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

 

QUESTÃO Nº 35 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II 6 AO 9 ANO – CIÊNCIAS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 35 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

No desenvolvimento dos cordados, três caracteres gerais salientam-se, distinguindo-os de outros animais tubo 
nervoso dorsal, notocorda, fendas branquiais na faringe, Além disso, outra característica diagnóstica do filo é a 
cauda muscular pós-anal, que nem foi colocada na questão para não causar mais incerteza, pois em alguns grupos 
essa característica é regredida. Essas são as quatro características diagnósticas dos cordados e são sempre 
encontradas em algum estágio embrionário, embora possam ser modificadas ou desaparecer em estágios 
posteriores do ciclo de vida de um cordado.  Com relação ao metamerismo que pode causar alguma incerteza na 
questão, que é chamada de segmentação nos invertebrados, que quer dizer que a segmentação ou 
metamerização ocorre quando o corpo de um animal se encontra dividido em diversas unidades, segmentos ou 
metâmeros, que se repetem ao longo do seu eixo antero-posterior. Nos cordados, a metamerização é 
heterônoma, a nível interno. Esta metamerização dos animais mais evoluídos condicionou o desenvolvimento dos 
metâmeros mais anteriores talvez permitindo a diferenciação da cabeça, presente em numerosos filos. A 
cefalização é cada vez mais forte no vertebrados, culminando com o crânio, o qual evolui ao mesmo tempo que o 
sistema nervoso. Ocorre também uma metamerização do sistema nervoso e da musculatura. O corpo segmentado 
não é uma característica exclusiva do filo Chordata, ela também está presente em invertebrados, como os 
anelídeos e artrópodes. 
Maiores informações podem ser verificadas no livro de Hickman, Roberts e Larson, Princípios Integrados de 
Zoologia, Guanabara Koogan, 2013. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO Nº 21 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II 6 AO 9 ANO – INGLÊS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 21 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Todos os verbos relacionados nessa questão estão no infinitivo, o mesmo acontece com o verbo FOUND que 
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significa FUNDAR e, como tal, é regular: found – founded – founded 
ex. ‘Berkeley Primary School was founded in 1930, originally as separate infant and junior schools.’ 
https://www.oxforddictionaries.com/definition/english/found#found-2 

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

 

QUESTÃO Nº 26 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II 6 AO 9 ANO – INGLÊS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 26 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

WHOSE é o pronome interrogativo usado para saber A QUEM PERTENCE, isto é, a POSSE. Há duas estruturas 
possíveis:  
1. aproximando o SUBSTANTIVO do pronome interrogativo: Whose books are those? 
2. aproximando o SUBSTANTIVO do pronome demonstrativo: Whose are those books? 
http://dictionary.cambridge.org/pt/gramatica/gramatica-britanica/questions-interrogative-pronouns-what-who 

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

 

QUESTÃO Nº 16 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II 6 AO 9 ANO –  HISTÓRIA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 16 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O item i está correto. Apesar de reconhecer que efetivamente a reforma religiosa se inicia com o luteranismo, em 
1517, portanto século xvi. A questão em análise considera os precedentes.  “i.os precedentes que levam a 
ruptura do catolicismo na cristandade”. E evidentemente a ruptura oficial estabelecida por Martinho Lutero 
reflete um processo que se inicia bem anteriormente. Uma análise dos precursores da reforma como John Huss, 
muito bem comprovará a proposição. A questão não afirma que a reforma ocorre entre os SÉCULOS XI E XV, e sim, 
os precedentes. 
O item III está errado. Neste período se estruturou o modelo absolutista. Não florecendo, portanto, neste época 
(séculos XI AO XV) ideais de liberdade. Os ideais de liberdade emergirão no contexto iluminista, a partir do século 
XVII. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO Nº 18 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II 6 AO 9 ANO –  HISTÓRIA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 18 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

DE FATO COMO ALEGA O REQUERENTE A CONSTITUIÇÃO DE 1891 EXCLUÍA NUMEROSOS GRUPOS DO DIREITO À 

https://www.oxforddictionaries.com/definition/english/found#found-2
http://dictionary.cambridge.org/pt/gramatica/gramatica-britanica/questions-interrogative-pronouns-what-who
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CIDADANIA, A EXEMPLO DAS MULHERES E DOS ANALFABETOS. ENTRETANTO, NÃO FOI ISSO QUE O ITEM IV 
AFIRMOU. OBSERVE ATENTAMENTE O ITEM IV. Durante a República Velha todos os cidadãos tinham direitos 
políticos. O ITEM IV ESTÁ CORRETO. TODOS OS CIDADÃOS TINHAM DIREITOS POLÍTICOS, PORQUE SER CIDADÃO É 
DISPOR DE DIREITOS POLÍTICOS. SIMPLESMENTE, MULHERES E ANALFABETOS, POR EXEMPLO, NÃO ERAM 
CIDADÃOS. 

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

 

QUESTÃO Nº 23 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II 6 AO 9 ANO –  HISTÓRIA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O REQUERENTE FUNDAMENTA SEU RECURSO NA SUPOSTA ORIGEM DO POVO HEBREU, QUE DE FATO, SEGUNDO 
A PRÓPRIA BÍBLIA, SERIA UR, NA MESOPOTÂMIA. ENTRETANTO VALE LEMBRAR QUE EM TAL ÉPOCA, PERÍODO DA 
MIGRAÇÃO LIDERADA POR ABRAÃO, ESTE POVO AINDA NÃO ERA MONOTEÍSTA, NEM TAMPOUCO EXISTIA O 
JUDAÍSMO. É PACÍFICO NA HISTORIOGRAFIA QUE O JUDAÍSMO É UM LEGADO DA CIVILIZAÇÃO HEBRÁICA. 
QUANDO DO SURGMENTO DO JUDAÍSMO ,OS HEBREUS JÁ CONSTITUIAM UMA CIVILIZAÇÃO PRÓPRIA, NÃO 
PODENDO ASSIM, SER CONSIDERADA UM APÊNDICE DA CIVILIZAÇÃO MESOPOTÂMICA. 

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

 

QUESTÃO Nº 31 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II 6 AO 9 ANO –  HISTÓRIA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 31 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O ITEM II ESTÁ ERRADO. A BOSSA NOVA NÃO PODE SER CONSIDERADA RESULTANTE DA SÍNTESE DA GENUÍNA 
MÚSICA POPULAR BRASILEIRA. NA VERDADE REPRESENTOU UMA SIMBIOSE DE ESTILOS. BUSCANDO INSPIRAÇÃO 
INCUSIVE NO JAZZ AMERICANO. 

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

 

QUESTÃO Nº 29 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II 6 AO 9 ANO –  MATEMÁTICA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 29 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O argumento do candidato estaria correto se no enunciado não tivesse a frase “Considerando ABCD como o 
primeiro quadrado,...”. Os quadrados inscritos somam 1 conforme bem visto pelo candidato, mas o mesmo 
esqueceu de somar o próprio quadrado ABCD que tem área 1, logo, 1+1 = 2 

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

 

QUESTÃO Nº 33 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II 6 AO 9 ANO –  MATEMÁTICA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 33 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
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Chamando de “p” o fator do p-ésimo termo do binômio, temos que: 

     (
 
 
)       (

 

  
)
 
 (

 
 
)       (

  

   
)  

É necessário cancelar x, assim os expoentes 6-p e 2p devem ser iguais, logo: 
                 
Assim o terceiro termo do binômio será o termo independente, logo: 

   (
 
 
)       (

  

    
)  

  

    
    

 

  
 
     

    
     

O questionamento não procede. 
Referência: GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO, José Roberto; Matemática: uma nova abordagem; vol2; São Paulo, 
FTD, 2000 

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

 

QUESTÃO Nº 34 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II 6 AO 9 ANO –  MATEMÁTICA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 34 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Não se entendeu o questionamento do candidato, porém, conferindo a resolução através de um software, 
verificou-se que a alternativa b está realmente correta. 
O questionamento não procede. 
Referência: GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO, José Roberto; Matemática: uma nova abordagem; vol1; São Paulo, 
FTD, 2000 
Software para verificar o gráfico: www.desmos.com/calculator 

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

 

QUESTÃO Nº 35 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II 6 AO 9 ANO –  MATEMÁTICA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 35 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com os parâmetros curriculares nacionais para os terceiro e quarto ciclos:  
“Esse encaminhamento dado a Álgebra, a partir da generalização de padrões, bem como o estudo da variação de 
grandezas possibilita a exploração da noção de função nos terceiro e quarto ciclos. Entretanto, a abordagem 
formal desse conceito deverá ser objeto de estudo do ensino médio.” 
De acordo com a frase, a abordagem formal desse conceito deve ser objeto de estudo do Ensino Médio. Porém a 
introdução do conceito deve ser feita no quarto ciclo. Visto que, de acordo com o dicionário Michaelis da língua 
portuguesa, as palavras “conceito” e “noção” são sinônimos, a afirmação da questão não necessitaria da troca da 
palavra “conceito” por “noção” para estar correta. 
Abaixo o verbete extraído do dicionário com um trecho de interesse em destaque (em vermelho). 
conceito  
con.cei.to  
sm (lat conceptu) 1 Aquilo que o espírito concebe ou entende; ideia; noção. 2Expressão sintética. 3 Símbolo, 
síntese. 4 A mente, o entendimento, o juízo. 5Reputação. 6 Consideração. 7 Opinião. 8 Dito engenhoso; máxima, 
sentença. 9Conteúdo de uma proposição; moralidade de um conto. 10 Parte de uma charada em que se define a 
palavra inteira. 11 Sociol Termo que designa uma classe de fenômenos observados ou observáveis. 12 Lóg A ideia, 
enquanto abstrata e geral. 
Portanto o questionamento não procede 

http://www.desmos.com/calculator
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Fonte: www.michaelis.uol.com.br 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/matematica.pdf  (Página 51, 1º parágrafo). 

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

 

QUESTÃO Nº 16 – ENFERMEIRO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 16 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Na afirmação “é o principal instrumento da anamnese, sendo até mais relevante que muitos exames 
complementares como Tomografia, exames bioquímicos entre outros”, a expressão grifada, tem como função a 
não exclusão e sim enfatizar a utilização e a relevância do exame físico isso não exclui a necessidade dos exames 
complementares. Sendo assim a afirmativa correta é a letra D. 

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

 

QUESTÃO Nº 18 – ENFERMEIRO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 18 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O período cirúrgico do paciente que será avaliado, em nenhum momento é definido na questão, deixando ao 
examinador a liberdade de questionar sobre qualquer período operatório (Pré-operatório, transoperatório ou 
pós-operatório).  
Segundo a Revista eletrônica de enfermagem-Vol.06,Num.02, 2004.Faculdade de enfermagem da universidade 
federal de Goias-GO “A assistência de enfermagem prestada ao paciente submetido a procedimentos cirúrgicos, 
envolve três grandes etapas do período perioperatório que são: pré-operatória, trans, e pós-operatória, e cada 
uma destas fases exige um conjunto de ações, realizadas com o objetivo de promover uma assistência de 
enfermagem sem complicações e com segurança ao paciente cirúrgico.”  
 Outrossim, segundo Brunner & Suddarth ,Tratado médico de Enfermagem Médico-Cirúrgica, 10º Ed. Vol 1, 
Editora Guanabara, Pag 329; 447, “cabe ao enfermeiro atuar na prevenção do choque anafilático nas seguintes 
ações: avaliar os pacientes para alergias ou reações previas aos antígenos.” Sendo assim a afirmação correta a 
letra A. 

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

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO Nº 20 – ENFERMEIRO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 20 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Segundo Kaufman OG; Ortiz AC; Ortiz V. Cistite eosinofilica. RMB 2002; A6 N5. “Hematúria deve ser tratada com 
irrigação vesical com solução salina a 0,9%.” 
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Assim, todos os argumentos expostos estão corretos para Sondagem vesical de demora, porém o enunciado deixa 
claro que as afirmações são sobre a sonda foley três vias. 

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

 

QUESTÃO Nº 21 – ENFERMEIRO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 21 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Na questão acima, o tempo pode ser contabilizado por horas ou minutos, o que implica na escolha da formula a 
ser utilizada na questão. 
Demonstração do cálculo: 
Fórmula utilizada:  
número de gotas por minuto =(igual) volume em gotas /(dividido) tempo 
Portanto: 
40(gts/min) = 100 x 20 / X  (para transformar o volume ml em gotas)            
40x=2000gts 
X=50 min 

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

 

QUESTÃO Nº 22 – ENFERMEIRO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 22 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O recurso é incabível, pois a resposta correta é a letra A, conforme gabarito. 
Segundo MASCHAK-CAREY, B. J Cuidados de Enfermagem com o Paciente Cirúrgico In: SMELTZER, S.C; BARE, B.G. 
Brunner e Suddarth. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005, v. 
Diérese é o processo de divisão dos tecidos. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO Nº 23 – ENFERMEIRO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Segundo Mistério da saúde-Secretaria Nacional de Assistência à Saúde os princípios que regem são: 
REGIONALIZAÇÃO e HIERARQUIZAÇÃO - Os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade 
tecnológica crescente, dispostos numa área geográfica delimitada e com a definição da população a ser atendida. 
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Isto implica na capacidade dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as modalidades de 
assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando um ótimo grau de 
resolubilidade (solução de seus problemas). O acesso da população à rede deve se dar através dos serviços de 
nível primário de atenção que devem estar qualificados para atender e resolver os principais problemas que 
demandam os serviços de saúde. Os demais, deverão ser referenciados para os serviços de maior complexidade 
tecnológica. A rede de serviços, organizada de forma hierarquizada e regionalizada, permite um conhecimento 
maior dos problemas de saúde da população da área delimitada, favorecendo ações de vigilância epidemiológica, 
sanitária, controle de vetores, educação em saúde, além das ações de atenção ambulatorial e hospitalar em todos 
os níveis de complexidade. 
 RESOLUBILIDADE - É a exigência de que, quando um indivíduo busca o atendimento ou quando surge um 
problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e 
resolvê-lo até o nível da sua competência. DESCENTRALIZAÇÃO - É entendida como uma redistribuição das 
responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da idéia de que 
quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto. Assim, o que é abrangência de um 
município deve ser de responsabilidade do governo municipal; o que abrange um estado ou uma região estadual 
deve estar sob responsabilidade do governo estadual, e, o que for de abrangência nacional será de 
responsabilidade federal. Deverá haver uma profunda redefinição das atribuições dos vários níveis de governo 
com um nítido reforço do poder municipal sobre a saúde - é o que se chama municipalização da saúde. Aos 
municípios cabe, portanto, a maior responsabilidade na promoção das ações de saúde diretamente voltadas aos 
seus cidadãos.  
PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS - É a garantia constitucional de que a população, através de suas entidades 
representativas, participará do processo de formulação das políticas de saúde e do controle da sua execução, em 
todos os níveis, desde o federal até o local. ABC do SUS - Doutrinas e Princípios Ministério da Saúde - Secretaria 
Nacional de Assistência à Saúde 6 Essa participação deve se dar nos Conselhos de Saúde, com representação 
paritária de usuários, governo, profissionais de saúde e prestadores de serviço. Outra forma de participação são as 
conferências de saúde, periódicas, para definir prioridades e linhas de ação sobre a saúde. Deve ser também 
considerado como elemento do processo participativo o dever das instituições oferecerem as informações e 
conhecimentos necessários para que a população se posicione sobre as questões que dizem respeito à sua saúde.  
COMPLEMENTARIEDADE DO SETOR PRIVADO - A Constituição definiu que, quando por insuficiência do setor 
público, for necessário a contratação de serviços privados, isso deve se dar sob três condições: 1ª - a celebração 
de contrato, conforme as normas de direito público, ou seja, interesse público prevalecendo sobre o particular; 2ª 
- a instituição privada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do SUS. Prevalecem, 
assim, os princípios da universalidade, eqüidade, etc., como se o serviço privado fosse público, uma vez que, 
quando contratado, atua em nome deste; 3ª - a integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica 
organizativa do SUS, em termos de posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços. Dessa 
forma, em cada região, deverá estar claramente estabelecido, considerando-se os serviços públicos e privados 
contratados, quem vai fazer o que, em que nível e em que lugar. Dentre os serviços privados, devem ter 
preferência os serviços não lucrativos, conforme determina a Constituição. Assim, cada gestor deverá planejar 
primeiro o setor público e, na seqüência, complementar a rede assistencial com o setor privado, com os mesmos 
concertos de regionalização, hierarquização e universalização. Torna-se fundamental o estabelecimento de 
normas e procedimentos a serem cumpridos pelos conveniados e contratados, os quais devem constar, em anexo, 
dos convênios e contratos. 

(http://www.pbh.gov.br/smsa/bibliografia/abc_do_sus_doutrinas_e_principios.pdf) 

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

 

QUESTÃO Nº 25 – ENFERMEIRO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 25 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 

http://www.pbh.gov.br/smsa/bibliografia/abc_do_sus_doutrinas_e_principios.pdf
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(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A resposta correta é a letra B ,pois segundo  a Resolução COFEN nº 258/2001, em seu artigo 1º, considera lícito ao 
Enfermeiro a inserção do PICC e completa com o artigo 2º que para desempenhar tal atividade, deverá submeter-
se à qualificação e ou capacitação específica (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2001) 

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

 

QUESTÃO Nº 27 – ENFERMEIRO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 27 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O embasamento do recurso está adequado, porém o autor do questionamento realizou uma interpretação 
errônea do texto, pois na afirmação A existe a palavra “obrigatoriamente” que deixa claro que não pode haver 
nenhuma outra causa, já na afirmação B foi utilizado a palavra “pode”, que sugere a possibilidade e não a 
obrigatoriedade. E segundo Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH.Brunner & Suddarth : tratado de 
enfermagem médico-cirúrgica. 11 ed. Vol. 1. Rio de janeiro, a mesma referência utilizada pelo questionador, o 
paciente que apresenta insuficiência cardíacas apresentará congestão pulmonar e seu sinal clinico mais comum é 
o edema agudo que será encontrado através da ausculta pulmonar como ruído adventício estertores. 

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

 

QUESTÃO Nº 28 – ENFERMEIRO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 28 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Pode-se utilizar para a resolução da questão o cálculo com KM (constante de marinha) ou de Fugulin .  
Para exemplificar será utilizado a formula de Fugulin . 
QP = Nº LEITOS (%) X HS ENF X DS + IST                          HS ENF=HORAS DE ENFERMAGEM  
                            JST                                                               DS=DIAS DA SEMANA 
QP=(2X5,6+18X3,8) X 7 +15%                                             IST=IDICE DE SEGURAÇA TECNICA 
                     36                                                                       JST=JORNADA SEMANAL DE TRABALHO 
 
QP=79,6 X 7  +15% 
              36 
QP=557,2 +15%  
           36 
QP=15,47+15% 
 
QP=17,79 arredondamento por proximidade, pois não existe 0,79 em ser humano,  então o valor de QP=18. 
33% de enfermeiros =5,89 arredondando, pois não existe 0,89 em ser humano sendo um total de 6 enfermeiros e 
o restante 67% de auxiliares/técnicos que é igual a 12. 
RESOLUÇÃO COFEN– 293/2004 Setem bro/2009 
Para consulta utilizar o site: 
http://www.portalcoren-rs.gov.br/docs/Dimensionamento/livreto_de_dimensionamento.pdf 

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

 

http://www.portalcoren-rs.gov.br/docs/Dimensionamento/livreto_de_dimensionamento.pdf
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QUESTÃO Nº 29 – ENFERMEIRO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 29 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Sobre a letra A, Segundo a Sociedade brasileira de endocrinologia, os tipos mais conhecidos são o 1 e o 2.  
A falência das células beta no pâncreas caracteriza o primeiro, que acomete, com mais frequência, crianças e 
adolescentes. O diabetes tipo 2, cuja carga genética é bem maior, ocorre por resistência à ação da insulina, tendo 
a obesidade como um dos principais fatores desencadeantes. 
 Já as demais formas de diabetes podem manifestar-se por lesões anatômicas no pâncreas, decorrentes de 
diversas agressões tóxicas, seja por infecções, compostos químicos, entre outros. Site para 
busca:http://www.endocrino.org.br/diabetes/ 
Sobre a resposta correta C: 
Segundo a SCHAAN BDA, PORTAL VL. Fisiologiada doença cardiovascular no diabetes.  Revista da Sociedade de 
Cardiologia do Rio Grande do Sul - Ano XIII nº 03 Set/Out/Nov/Dez 2004, Tanto o DM tipo 1, como o tipo 2 são 
fatores de risco independentes para DAC, a qual é com frequência assintomática nestes pacientes. Além disso, 
estes pacientes apresentam mais frequentemente doença de múltiplas artérias. Ainda segundo o mesmo autor 
relata que os resultados de vários estudos, em especial de dois grandes ensaios clínicos recentes, em pacientes 
com DM do tipo 1 (14) e do tipo 2 (15), demonstraram a relação direta entre a hiperglicemia crônica e as 
complicações micro e macrovasculares. 
Já segundo SCHEFFEL RS,  BORTOLANZA D. PREVALÊNCIA DE COMPLICAÇÕES MICRO E MACROVASCULARES E DE 
SEUS FATORES DE RISCO EM PACIENTES COM DIABETES MELITO DO TIPO 2 EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL. 
Rev Assoc Med Bras 2004; 50(3): 263-7 O comprometimento ateroesclerótico artérias coronarianas, dos membros 
inferiores e das cerebrais é comum nos pacientes com diabetes melito (DM) do tipo 2 e constitui a principal causa 
de morte destes pacientes. Estas complicações macroangiopáticas podem ocorrer mesmo em estágios precoces 
do DM e se apresentam de forma mais difusa e grave do que em pessoas sem DM 1. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO Nº 30 – ENFERMEIRO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 30 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Segundo a SCHAAN BDA, PORTAL VL. Fisiologiada doença cardiovascular no diabetes.  Revista da Sociedade de 
Cardiologia do Rio Grande do Sul - Ano XIII nº 03 Set/Out/Nov/Dez 2004, Mais de 60% das pessoas com DM tipo 2 
apresentam ao mesmo tempo hipertensão arterial sistêmica (HAS), independentemente da idade ou da presença 
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de obesidade. Além disso  caderno 36 da atenção básica, do Ministério da Saúde, o DM tipo 2 abrange (incidência) 
cerca de 90% dos casos da população de diabetes, sendo seguida pelo DM tipo I, que responde por apenas 8% 
doas casos. 
Casos de diabetes no brasil são de 12.054.827, segundo o censo IBGE 2010 . 

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

 

QUESTÃO Nº 31 – ENFERMEIRO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 31 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O climatério é definido pela Organização Mundial da Saúde como uma fase biológica da vida e não um processo 
patológico, que compreende a transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da vida da mulher. A 
menopausa é um marco dessa fase, correspondendo ao último ciclo menstrual, somente reconhecida depois de 
passados 12 meses da sua ocorrência e acontece geralmente em torno dos 48 aos 50 anos de idade. 
Site para consulta :http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_atencao_mulher_climaterio.pdf 

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

 

QUESTÃO Nº 33 – ENFERMEIRO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 33 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Segundo o Ministério da Saúde as vacinas VIP e VOP fazem parte do mesmo esquema de vacinação e orienta a 
vacinação em três doses, com 2,4 e 6 meses de idade e ainda mais dois reforços. 
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/197-secretaria-
svs/13600-calendario-nacional-de-vacinacao 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO Nº 34 – ENFERMEIRO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 34 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O recurso surge pela mínima interpretação feita do texto, pois não é necessário especificar o local exato de 
produção do soro, pois subentende-se que é realizada via sanguínea do animal. 
Resposta correta B: 
Os soros heterólogos são assim denominados porque os anticorpos são obtidos a partir do plasma de doador 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/197-secretaria-svs/13600-calendario-nacional-de-vacinacao
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/197-secretaria-svs/13600-calendario-nacional-de-vacinacao
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(principalmente equinos) de espécie diferente daquela do receptor (homem) segundo o ministério da saúde. 
Site para consulta: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf 
Significado de equinos seguindo dicionário Aurélio: Espécime dos equídeos. De cavalo ou égua ou a eles relativo. 
Relativo aos equídeos. 

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

 

QUESTÃO Nº 19 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II – 6 AO 9 ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 19 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Neste artigo citado pelo requerente, Barbanti deixa claro que na definição deles não seria uma Educação Física 
Genuína, pois seria atividade física recreacional ou benéfica. Portanto depende largamente do ponto de vista 
pessoal não em seu volume ou intensidade. 

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

 

QUESTÃO Nº 25 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II – 6 AO 9 ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 25 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Para Gallahue e Ozmun, Correr seria uma habilidade locomotora primordialmente, conforme tabela abaixo. 

 

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

 

QUESTÃO Nº 29 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II – 6 AO 9 ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 29 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A abordagem Atividade Física para Promoção a Saúde, nada mais é que a Saúde Renovada; conforme podemos 
nos embasar em documento produzido para Didática aplicada à Educação Física pela Universidade de Brasilia, 
destinadas a Secretarias Estaduais de Educação; citando exatamente desta forma: 
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CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 31 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II – 6 AO 9 ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 31 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

OLIVEIRA (1997, p. 22) aponta possíveis empecilhos para se trabalhar a luta 
A partir disso, é necessário questionar sobre os fatores que levam estes profissionais a não trabalharem com o 
ensino das lutas, para tanto...conforme descrito na questão, Oliveira esta falando sobre o eixo Lutas. 

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

 

QUESTÃO Nº 32 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II – 6 AO 9 ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 32 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Embasado em Wahrig (1985), a palavra “gymnastike” de origem grega significara Ginástica. Já DANÇA seria a arte 
de se movimentar expressivamente o corpo seguindo movimentos ritmados. 

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

 

QUESTÃO Nº 23 - FARMACÊUTICO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Conforme o livro Farmacologia Básica e Clinica, Bertram G. Katzung- 10° edição-SP- Cap. 24, pg. 344. O uso clinico 
do Valproato é muito eficaz contra crises de ausência. Embora  a etossuximida seja o fármaco de escolha quando 
as crises de ausência  ocorrem isoladamente, o valproato é preferido  guando o paciente  tem crises tônico –
clônicas generalizadas concominantes...... Outros usos de valproato incluem tratamento de distúrbio bipolar e 
profilaxia da enxaqueca. 

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

 
 
 
 
 

QUESTÃO Nº 27- FARMACÊUTICO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 27 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Conforme o livro Farmacologia Básica e Clinica, Bertram G. Katzung- 10° edição-SP- Cap. 41, pg. 630. A metformina 



 
 
 
 

61 
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA-CE. 

EDITAL 001/2015 
  

, cuja  meia-vida é de 1,5 a 3h, não se liga as proteínas plasmáticas , não é metabolizada e é excretada pelos rins 
na forma de composto ativo.  

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

 

QUESTÃO Nº 29- FARMACÊUTICO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 29 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Conforme o livro Farmacologia Básica e Clinica, Bertram G. Katzung- 10° edição-SP- Cap. 58, pg. 860. 
Desde 1991, os Centers for Disease  Control and Prevetion recomendaram a quelação para todas as crianças com 
concentrações de chumbo no sangue de 45ug/dl.  
Succímero ou ácido dimercaptosuccínico (DMSA), é um composto com a fórmula química organosulfur HO2CCH 
(SH) CH (SH) CO2H. Este sólido incolor contém dois ácidos carboxílicos e dois grupos tiol, sendo este último o 
responsável por seu odor ligeiramente desagradável. Apresenta-se em dois diastereómeros, meso e as formas 
quirais dl. O isómero meso é usado como agente quelante.  O ácido é mais frequentemente utilizado como 
tratamento para a toxicidade do metal pesado, e é uma substância solúvel em água e não tóxica. É usado como 
um antídoto para o envenenamento por metais pesados porque forma quelatos fortes com eles. Para o 
tratamento da intoxicação por chumbo em pacientes pediátricos com níveis de chumbo no sangue acima de 45 
mg/dL.  Também pode ser usado para tratar envenenamento por mercúrio ou por arsénico. 
www.indice.eu/pt/INDICEonline/DCI/succimero/ 
O DMSA, ao contrário do EDTACaNa2 por via oral e da D-penicilamina, não aumenta a absorção de chumbo 
presente do trato gastrintestinal. O DMSA reduz a absorção do chumbo a partir dessa via, corroborando a idéia do 
uso dessa droga em crianças com níveis sangüíneos elevados, mesmo que ainda estejam expostas em situação 
ambiental. 
http://ltc-ead.nutes.ufrj.br/toxicologia/mX.quelantes.htm 

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

 

QUESTÃO Nº 30 – TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 30 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A pergunta se referiu ao um determinado ponto. 

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

 
 
 
 

QUESTÃO Nº 16 – ASSISTENTE SOCIAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 16 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus 
direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo; considerando que o 

http://ltc-ead.nutes.ufrj.br/toxicologia/mX.quelantes.htm
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desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultam em atos bárbaros que ultrajam a consciência da 
humanidade e que o advento de um mundo em que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da 
liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem 
comum; considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito, para que o 
homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão; considerando essencial 
promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações; considerando que os povos das Nações 
Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa 
humana e na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o progresso social e 
melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla; considerando que os Estados-Membros se 
comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e 
liberdades fundamentais e a observância desses direitos e liberdades; considerando que uma compreensão 
comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso; 
Considerando que a Assembléia Geral proclama “A presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o 
ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada 
órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por 
promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e 
internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos 
dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.” Os Pactos, uma vez 
adotada a Declaração, estava então se formando um cenário internacional  mais homogêneo para que a Comissão 
dos Direitos Humanos pudesse elaborar os pactos, que inclusive implementassem um sistema de controle dos 
direitos já assegurados internacionalmente, sendo assim estes pactos considerados a complementação da Carta 
Internacional de Direitos Humanos. Ao contrário da Declaração, o processo de elaboração dos Pactos foi bastante 
duradouro, estendendo-se por 20 anos, além de 10 anos para sua entrada em vigor. Apesar de tantas 
divergências, os DOIS PACTOS INTERNACIONAIS foram finalmente adotados em 10/12/1966, pela Assembleia 
Geral, sendo que suas 35 ratificações, número mínimo para a vigência de pactos, somente foram adotadas 10 
anos depois. Assim os Estados partes  estavam OBRIGADOS a tomar medidas para o cumprimento dos ditos por 
tais pactos assegurados. Neles se asseguram os principais direitos e liberdades: direito à vida, a não ser submetido 
a tortura, de não ser escravizado, a uma nacionalidade, às liberdades de opinião e expressão, de movimento, 
entre outros.  Por fim, diferente do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Pacto de Direitos Civis e 
Políticos tem como mecanismo de implementação Comitê de Direitos Humanos, que os reporta ao Conselho 
Econômico e Social da Organização das Nações Unidas – ECOSOC. (fonte: http://www.dhnet.org.br/)  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO Nº 17 – ASSISTENTE SOCIAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 17 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A questão está correta pois trata da precarização do trabalho do assistente social e não das questões sociais que 
institucionaliza o  Serviço Social, como profissão,  na sociedade capitalista. O enunciado do item I fala do 
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surgimento do serviço social no capitalismo monopolista, inclusive referindo-se aos mecanismos do Estado para a 
intervenção nas questões sociais. Nesse sentido o Serviço Social é apresentado pela solicitante, com 
embasamento no texto de Yazbek, que trata justamente do significado sócio-histórico da profissão e não da 
precarização da profissão. 

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

 

QUESTÃO Nº 21 – ASSISTENTE SOCIAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 21 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Na alternativa B o txto do Código de Ética: a- exercer a Profissão quando impedido/a de fazê- lo, ou facilitar, por 
qualquer meio, o seu exercício ao/às não inscritos/as ou impedidos/as – na alternativa faltou o termo “ou 
impedidos”.  

NA alternativa C não cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada do órgão ou autoridade dos 
Conselhos, em matéria destes, depois de regularmente notificado/a – observe que no texto do Código não consta 
“por meio de A.R.” e no texto da alternativa não consta a palavra “regularmente”. 

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

 

QUESTÃO Nº 23 – ASSISTENTE SOCIAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Na alternativa B “A cidadania é algo relevante diante das desigualdades sociais”, neste caso separa-se do direito à 
vida em plenitude, pois quando associa-se  algo relevante diante das desigualdades sociais já denota-se que há 
diferenças sociais que torna essa cidadania incompleta. Tanto que, conforme texto de  Hannah Arendt   “a  
cidadania é direito a ter direitos, e pressupõe a igualdade, a liberdade e a própria existência e dignidade humana. 
Este reconhecimento ainda não é o bastante para torná-la efetiva e reconhecida entre seus titulares.”  Relevante 
é um adjetivo de dois gêneros que refere-se ao que é importante, logo, o que é relevante aqui não é a cidadania, 
mas sim o direito. Tanto que, pode-se comparar ao âmbito jurídico que o termo relevante está vinculado também 
ao Direito.  

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

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO Nº 24 – ASSISTENTE SOCIAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 24 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O Questionamento e o Embasamento estão fora do contexto da questão. 
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CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 25 – ASSISTENTE SOCIAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 25 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Conforme texto do Código de Ética do CFFSS “c- mobilizar sua autoridade funcional, ao ocupar uma chefia, para a 
liberação de carga horária de subordinado/a, para fim de estudos e pesquisas que visem o aprimoramento 
profissional, bem como de representação ou delegação de entidade de organização da categoria e outras, 33 
Código de Ética dando igual oportunidade a todos/as;” (fonte: http://www.cfess.org.br) 

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

 

QUESTÃO Nº 26 – ASSISTENTE SOCIAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 26 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A questão cita a primeira regulamentação e depois cita a primeira grande  ação de regulação. Embora traga 
informações sobre o Conselho Nacional, o que na verdade a questão pede é a regulamentação tanto que cita a 
década que “A primeira regulamentação do Serviço Social como profissão se deu na década de 50”. O que pede a 
questão tem a ver com esse enunciado e não com “a primeira grande ação de regulação.” 

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

 

QUESTÃO Nº 27 – ASSISTENTE SOCIAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 27 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Embora haja um erro ortográfico isso não muda o sentido, o entendimento  e a resposta. Há outras formas 
inclusive de escrita do primeiro nome que não considera-se erro caso haja escritas diferenciadas como: György 
Lukács ou Georg Lukács, sendo seu nome completo: Georg Bernhard Lukács von Szegedin em alemão ou Szegedi 
Lukács György Bernát em húngaro. 

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

 
 
 
 
 

QUESTÃO Nº 28 – ASSISTENTE SOCIAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 28 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 

http://www.cfess.org.br/
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(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Art. 4o  São princípios do Sisnad: 

I - o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua 
liberdade; 

II - o respeito à diversidade e às especificidades populacionais existentes; 

III - a promoção dos valores éticos, culturais e de cidadania do povo brasileiro, reconhecendo-os como fatores de 
proteção para o uso indevido de drogas e outros comportamentos correlacionados; 

IV - a promoção de consensos nacionais, de ampla participação social, para o estabelecimento dos fundamentos e 
estratégias do Sisnad; 

V - a promoção da responsabilidade compartilhada entre Estado e Sociedade, reconhecendo a importância da 
participação social nas atividades do Sisnad; 

VI - o reconhecimento da intersetorialidade dos fatores correlacionados com o uso indevido de drogas, com a sua 
produção não autorizada e o seu tráfico ilícito; 

VII - a integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção 
social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito; 

VIII - a articulação com os órgãos do Ministério Público e dos Poderes Legislativo e Judiciário visando à cooperação 
mútua nas atividades do Sisnad; 

IX - a adoção de abordagem multidisciplinar que reconheça a interdependência e a natureza complementar das 
atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, 
repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas; 

X - a observância do equilíbrio entre as atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de 
usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito, visando a 
garantir a estabilidade e o bem-estar social; 

XI - a observância às orientações e normas emanadas do Conselho Nacional Antidrogas - Conad. 

A LEI NÃO CITA DE DEMAIS CONSELHOS 

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

 

QUESTÃO Nº 30 – ASSISTENTE SOCIAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 30 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O benefício pode ser concedido a até dois idosos em uma mesma família. O texto no enunciado da questão não 
traz em seu contexto que o BPC será parte do cálculo de renda per capita. Conforme texto do SUAS, citado 
inclusive pela autora do recurso, O Sistema Único da Assistência Social – SUAS, em 2004, traz em seu bojo que o 
Benefício de Prestação Continuada – BPC,  passou a constituir parte integrante da Proteção Social Básica. A 
quantidade de beneficiários por casa/família depende da renda familiar. Não há um limite máximo de beneficiário 
por casa ou família estabelecido em lei. Sobre o critério de renda, destaca-se que o benefício de uma pessoa idosa 
não é contabilizado no cálculo da renda familiar de outra pessoa idosa para concessão do BPC, conforme prevê o 
parágrafo único do art. 34 da Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003 (Estatuto do Idoso). O mesmo não ocorre 
no caso da pessoa com deficiência onde o BPC é contabilizado no cálculo da renda familiar para fins de concessão 
do benefício à outra pessoa com deficiência ou a um idoso, da mesma família. Nessa situação o benefício também 
poderá ser concedido, desde que não ultrapasse a renda familiar per capta de ¼ do salário mínimo. A quantidade 
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de beneficiários por casa/família depende da renda familiar. Não há um limite máximo de beneficiários por casa 
ou família estabelecido em lei. O BPC é devido à pessoa idosa, com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, e à pessoa 
com deficiência, de qualquer idade, que comprovem renda per capita mensal da família inferior a ¼ (um quarto) 
do salário mínimo. Sobre o critério renda, destaca-se que o benefício de uma Pessoa Idosa não é contabilizado no 
cálculo da renda familiar de outra Pessoa Idosa para concessão do BPC, conforme prevê o Parágrafo único, do art. 
34 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), mas somente o BPC, e não outras renda caso 
houver na casa. (http://mds.gov.br) 

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

 

QUESTÃO Nº 32 – ASSISTENTE SOCIAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 32 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

No Questionamento e Embasamento sobre a questão peço melhor elucidação. Mandel apresenta três fases do 
desenvolvimento capitalista: A 1ª fase: o capitalismo de mercado, entre 1700 e 1850; a 2ª fase: o capitalismo 
monopolista, até aproximadamente 1960, quando se dá o esgotamento do 'boom' de reconstrução pós-guerra; a 
3ª fase: o capitalismo tardio, que teria como elementos distintivos a expansão das grandes corporações 
multinacionais, a globalização dos mercados e do trabalho, o consumo de massa e a intensificação dos fluxos 
internacionais do capital. Seria mais propriamente uma crise de reprodução do capital do que um estágio de 
desenvolvimento, uma vez que o crescimento do consumo (e portanto, da produção) tornar-se-ia insustentável 
pela exaustão dos recursos naturais. O estágio tardio teria entre suas principais características, uma enorme 
expansão da capacidade produtiva, baseada no desenvolvimento tecnológico, resultando em superprodução, 
porém, com redução do emprego industrial mediante transferência de postos de trabalho para o setor terciário 
("terceirização" das atividades de apoio, não diretamente ligadas à produção industrial) e precarização do 
emprego, deslocando-se o centro de gravidade da produção social da indústria para os serviços ("terceirização" da 
economia). Se há outro entendimento das fases do desenvolvimento capitalista apresentadas por “Mandel” não 
foi possível localizar. Os embasamentos apresentados não são compreensíveis. A letra D traz os termos 
tecnológico e globalizado, sendo o globalizado apenas a ação volátil do capitalismo e não uma fase. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO Nº 34– ASSISTENTE SOCIAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 34 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 

http://mds.gov.br/
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(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

No texto da questão leia-se Conforme Portaria, logo, tudo o que se acrescenta ou exclui do texto não se pode 
considerar “conforme”, pois descaracteriza o texto expresso na Portaria. Segue texto abaixo conforme questão e 
o texto da Portaria com as sinalizações. 

1. Situações de desastres requerem assistentes sociais: em matéria veiculada pelo Conselho Federal de 
Serviço Social, em 19 de outubro de 2012, no site CFESS, sobre a intervenção profissional em calamidades 
públicas, as formas de enfrentamento a esses acontecimentos no Brasil por meio de políticas públicas, leva a 
discussão do tema que foi, inclusive, objeto central do 4º. Fórum de Assistência Social do Ministério da Defesa, 
nos dias 02 e 04 de outubro de 2012 no Rio de Janeiro/RJ. Para a Assistente Social do Ministério da Defesa, o 
evento chamou a atenção para um tema que tem ganhado espaço no cotidiano de trabalho de assistentes sociais 
das Forças Armadas, que têm atuado em cenários pós-impactos.  Nesse sentido, ela ressaltou a discussão 
interinstitucional para a homogeneização das ações estratégicas do Serviço Social das Forças Aramadas.  

Conforme Portaria Normativa nº. 1.771, Ministério da Defesa de 16/07/2014, uma das premissas das diretrizes 
para o emprego e a atuação do serviço social das Forças Armadas em situações de emergência, desastres, 
calamidades públicas e ações humanitárias, é:   

A - O conceito de desastre, em consonância com parâmetros internacionais, cuja definição o caracteriza como 
resultado de eventos adversos (naturais, tecnológicos ou mistos) l, causando danos humanos, materiais e 
ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. 

Texto da Portaria: a) o conceito de desastre, recorrente neste documento, busca consonância com parâmetros 
internacionais, cuja definição o caracteriza como resultado de eventos adversos (naturais, tecnológicos ou 
mistos) sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e ambientais e consequentes 
prejuízos econômicos e sociais, considerando nesse escopo a dimensão sócio-histórica que imprime 
especificidade ao ocorrido, segundo as condições sociais em que o fenômeno se materializa; (em negrito as 
palavras que não constam no enunciado da alternativa e constam da portaria) 

B - Os desastres que surgem quando interagem os perigos físicos, sociais, econômicos e/ou de outras origens, 
atuando sobre um meio socioambiental sustentável ou vulnerável; 

Texto da Portaria: b) os riscos de desastres surgem quando interagem os perigos físicos, sociais, econômicos 
e/ou de outras origens, atuando sobre um meio socioambiental vulnerável; (em negrito o que não consta no 
enunciado da alternativa e, acima, na alternativa o termo com grifo é o que foi alterado) 

C - a atuação do serviço social das Forças Armadas é direcionada para os usuários pela Política de Assistência 
Social das Forças Armadas, bem como à população brasileira, quando acionada a adesão das Forças Armadas ou 
por demandas de caráter humanitário no contexto de apoio mútuo das Nações Unidas, conforme normas 
pertinentes aos Organismos Multilaterais;  

c) a atuação do serviço social das Forças Armadas é direcionada para os usuários pela Política de Assistência 
Social das Forças Armadas, bem como à população brasileira, quando acionada a adesão das Forças Armadas ou 
por demandas de caráter humanitário no contexto de apoio mútuo das Nações Unidas, conforme normas 
pertinentes aos Organismos Multilaterais; 

D - A participação de assistentes sociais em programas de socorro à população em situação de calamidade 
pública, no atendimento e defesa de seus interesses e necessidades, tornando-se dever primeiro, determinado 
pelo Código de Ética Profissional da categoria. 

f) a participação de assistentes sociais em programas de socorro à população em situação de calamidade 
pública, no atendimento e defesa de seus interesses e necessidades é um dever profissional determinado pelo 
Código de Ética Profissional da categoria. (No enunciado da alternativa coloca-se  que o Código de Ética 
determina essa ação como dever primeiro, o que não o é.  Código de Ética do/a Assistente Social: Art. 3º São 
deveres do/a assistente social: a- desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e responsabilidade, 
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observando a legislação em vigor; b- utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da 
Profissão; c- abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da 
liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes; d- 
participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no atendimento e defesa 
de seus interesses e necessidades. 

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

 

QUESTÃO Nº 35 - ASSISTENTE SOCIAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 35 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Segue aqui o conteúdo Programático enviado, no qual houve o embasamento para a elaboração das questões. 
Entre as diversas temáticas encontra-se o termo “adolescente” entre o enunciado das políticas sociais brasileiras.  
Logo, juridicamente no Brasil, todas as Políticas de Direitos que se firmam há uma Lei que a estabelece.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – ASSISTENTE SOCIAL 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL  
Direitos Humanos e Sociais; A Seguridade Social: princípios e prestações; a saúde; a Previdência Social. 
Constituição Federal; Lei Orgânica da Seguridade Social; Lei Orgânica da Assistência Social; A LOAS e o Serviço 
Social; SUAS; O Estado e Políticas Públicas; FNAS; Entidades e Organizações de Assistência Social; A profissão e a 
Lei do Assistente Social; Ética Profissional; Gestão de Projetos Sociais; Condições Sociais e população atendida 
pelos serviços sociais; Serviços sócias e cidadania; Trajetória histórica da gestão e da proteção social; Políticas 
Públicas e direitos; Participação social; Modalidades da gestão social; Planejamento social; Rede Social; História do 
serviço social - a institucionalização e o processo de profissionalização do serviço social nos contextos sociais da 
América latina e do Brasil; surgimento do serviço social no Brasil e as influências europeias e norte-americanas; 
primeiras contribuições teóricas e principais autores; movimento de reconceituação na América latina e no Brasil; 
críticas à reconceituação; e o serviço social na atualidade; Fundamentos teóricos e metodológicos do serviço 
social - a influência das correntes teóricas e filosóficas na construção teórico-metodológica do serviço social; e 
questões teóricometodológicas atuais. Política social - a questão da assistência social, da cidadania e dos direitos 
sociais; o neoliberalismo e as políticas sociais; e políticas sociais brasileiras: assistência social, previdência social, 
adolescente, pessoa idosa, pessoa portadora de deficiência, política nacional sobre drogas, política de assistência 
social das forças armadas, entre outras; Projetos sociais - planejamento, administração e avaliação. Fundamentos 
práticos do serviço social do CAPS - instrumental técnico para realização de atendimentos; elaboração de 
documentos técnicos; serviço social e interdisciplinaridade. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO Nº 20 - PSICÓLOGO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 20 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
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(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O questionamento refere-se a estrutura dos neurônios, tudo que nele existe faz parte de sua estrutura. As Células 
de Schwann estão presentes nos neurônios e por esta razão fazem parte não somente de sua função, como 
também de sua estrutura.  
Segue ilustração:  

 
  
Imagem retirada do site: www.infoescola.com/sistema-nervoso/neuronios 
Pergunta retirada do Livro: Neuroanatomia Humana de Barr 
Referência: KIERNAN, J. A. Neuroanatomia Humana de Barr. 7ª ed. São Paulo, Manole, 2003. 

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

 

QUESTÃO Nº 25 - PSICÓLOGO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 25 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o livro da Psicologia publicado pela editora Globo no ano de 2012, os estágios são descritos da 
seguinte forma: 
Estágio 1: Sensório – Motor: Os bebes aprendem sobre o mundo pelo tato e outros sentidos; 
Estágio 2: Pré-operatório: As crianças começam a organizar os objetos de forma lógica; 
Estágio 3: Operacional Concreto: As crianças aprendem que quantidades podem assumir formatos diferentes; 
Estágio 4: Operacional Formal: O raciocínio verbal e o pensamento hipotético desenvolvem-se. 
De acordo com estas descrições a alternativa correta, seguindo a ordem colocada na pergunta é a alternativa B.  
Segue Ilustração do livro referente aos estágios:  

http://www.infoescola.com/sistema-nervoso/neuronios
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Referencia: O Livro da Psicologia/ tradução HERMETO, C.M.; MARTINS, A.L. São Paulo. Globo, 2012. 

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

 

QUESTÃO Nº 26 - PSICÓLOGO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 26 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o livro Desenvolvimento Humano da editora Artmed, Vygotsky acreditava que o aparato biológico 
não era SUFICIENTE para a aprendizagem acontecer, desta forma, precisava de algo mais, para ele a aprendizagem 
é possível através da INTERAÇÃO SOCIAL.  
Quando ele diz não é suficiente, significa que as questões biológicas têm sua função, mas não basta para o 
aprendizado, que irá acontecer através da interação do indivíduo com o meio.  Lembrando que a Interação social 
engloba várias coisas, ex. a cultura em que a pessoa está inserida, entre outras coisas. 
Referencia: PAPALIA, D.E.; OLDS, S. W.; FELDMAN, R. D. Desenvolvimento Humano. 10 ed. Porto Alegre. ARTMED, 
2010. 

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

 

QUESTÃO Nº 21 – ODONTOPEDIATRA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 21 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Na realidade, o autor citado NÃO afirma “o selante ionomérico com efeito preventivo incompleto” , afirma sim, 
que as EVIDÊNCIAS do efeito ainda são INCOMPLETAS. 
De acordo com Imparato (2013), no seu livro Odontopediatria: Prática de Saúde Baseadas em Evidências, O texto 
contido nas páginas 46 a 49 diz: 
A efetividade do selamento de fóssulas e fissuras na prevenção de cárie demonstra que AS EVIDÊNCIAS DO EFEITO 
PREVENTIVO DOS SELANTES IONOMÉRICOS SÃO INCOMPLETAS, ou seja, não há na literatura dados suficientes 
para embasar uma conclusão. Além disso, há necessidade de outros estudos considerando o risco a cárie do 
indivíduo (Mejàre et al., 2003).   

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 23 – ODONTOPEDIATRA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Segundo Hupp, Ellis e Tucker (2009) no livro Cirurgia Oral e Maxilofacial contemporânea, no capítulo 27 , a 
respeito do Tratamento de Pacientes com  Fendas Orofaciais. Os itens B, C e D são corretos, estando apenas 
incorreto o item A, pois ocorre em MENOR frequência na raça negra e sendo MAIS COMUM entre os ORIENTAIS. 

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

 

QUESTÃO Nº 29 – ODONTOPEDIATRA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 29 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Segundo Margaret J. Fehrenbach e Susan W. Herring autores do livro de Anatomia Ilustrada da cabeça e do 
pescoço, 2005. Pág 227-29, para ADULTOS PEQUENOS e crianças não se pode ultrapassar a profundidade de 10-
14mm. Portanto o gabarito permanece inalterado, uma vez que a questão pede a profundidade máxima para 
inserção da agulha em ADULTOS PEQUENOS e crianças. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 31 – ODONTOPEDIATRA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 31 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com Sanabe et al (2009) Urgências em traumatismos dentários: classificação, características e 
procedimentos, publicado na Revista Paulista de Pediatria, Vol. 27. n. 4. Pag. 447-451. 
A classificação e as características clínicas apresentadas foram adaptadas de Andreasen et al) e descritas de 
acordo com o Guia para o Manejo de Lesões Traumáticas Dentárias, desenvolvido em 2007 por especialistas de 
vários países pertencentes à Associação Internacional de Traumatologia Dental e classificadas em traumatismos 
dentários, do osso alveolar, luxações e avulsões dentárias. 
Tendo as informações expostas através da tabela 1: 

 

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

 

QUESTÃO Nº 32 – ODONTOPEDIATRA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 32 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com Andrade (2014) no seu livro intitulado terapêutica medicamentosa, no segundo item presente na 
página 57, o termo “antibiótico” (de antibiosis, contra a vida) é muito abrangente e engloba antibacterianos, 
antivirais, antifúngicos, antiparasitários, dentre outros. 
Para alternativa “C”, onde está escrito que o antibiótico ideal seria aquele com MÍNIMA toxicidade seletiva, que 
exerceria sua função atingindo apenas o microrganismo invasor, sem causar dano ao hospedeiro, está incorreto. O 
mesmo autor afirma que o antibiótico ideal seria aquele com MÁXIMA toxicidade seletiva. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 20 – ORTODONTISTA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 20 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Todos os itens do quesito 5 foram copiados exatamente como constam na Cartilha de Prevenção e Controle de 
Riscos da ANVISA.  

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

 

QUESTÃO Nº 30 – ORTODONTISTA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 30 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Esse grampo do tipo geminado pode ser utilizado em classe IV e em classe II e III, estas duas últimas, com ou sem 
modificações, dependendo das modificações. Caso as modificações nas classes citadas ocorram por ausência de 
um incisivo, por exemplo, o grampo geminado terá a indicação normal. Caso ocorra uma modificação onde reste, 
por exemplo, um segundo molar isolado, fica impossível se utilizar um grampo geminado. 

Conclui-se que o grampo geminado pode ser indicado para Pré-molares e molares, nas próteses para classe IV, II e 
III, principalmente se estas duas últimas estiverem sem modificações. 

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

 

QUESTÃO Nº 32 – ORTODONTISTA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 32 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Esse estudo deve ser realizado com auxilio de corantes em fitas (carbono), onde são observados os locais e 
aspectos dos pontos de contato, direto na cavidade bucal ou em modelos de gesso montados em articuladores, 
ou ainda, com os atuais recursos tecnológicos dos sistemas integrados cad/cam, torna-se possível estudar e 
observar as superfícies em questão. 
Portanto, o quesito é verdadeiro. 

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

 

QUESTÃO Nº 21 – DENTISTA PSF 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 21 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Segundo Laskaris e e Scully, (2005), no livro Manifestações Periodontais das Doenças Locais e Sistêmicas, Pag 27 e 
28, O tratamento para Periodontite Agressiva deve constar de higiene oral, raspagem e polimento, cirurgia 
periodontal e agentes antimicrobianos. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 29 – DENTISTA PSF 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 29 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Segundo Conceição e colaboradores (2007), no livro Dentística, Saúde e Estética, Cap. 10, Pag. 180.  

Quanto aos tipos de preparo cavitário para restaurações de amálgama e aos respectivos tipos de divisão, o Tipo I é 
quando envolve a porção oclusal de molares e pré-molares, o tipo II é quando envolve a proximal de molares e 
pré-molares e o tipo V é quando envolve a porção vestibular ou lingual de molares e pré-molares. 

A item “C” está incorreto, pois a divisão com envolvimento da superfície oclusal que pode ser composta ou 
complexa é a divisão tipo II. 

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

 

QUESTÃO Nº 32 – DENTISTA PSF 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 32 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

DE ACORDO COM O LIVRO FUNDAMENTOS DE ODONTOLOGIA, ODONTOPEDIATRIA (2010), QUE TEM COMO 
ORGANIZADORES GUEDES-PINTO, BONECKER E RODRIGUES.  CAP. 7. PAG.135.  NO ITEM RELATIVO À SALIVA, 
EMBORA EXISTAM OUTROS FATORES, O PRINCIPAL FATOR RELACIONADO À CARIE DENTAL É O FLUXO SALIVAR.  

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

 

QUESTÃO Nº 33 – DENTISTA PSF 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 33 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com Andrade (2014) no seu livro intitulado Terapêutica Medicamentosa, no segundo item presente na 
página 66, a respeito das Tetraciclinas, afirma que o seu espectro de ação é mais amplo do que o das penicilinas e 
o dos macrolídeos. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 35 – DENTISTA PSF 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 35 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Segundo Hupp, Ellis e Tucker (2009) no livro Cirurgia Oral e Maxilofacial contemporânea, no capítulo 01 , pag. 10 

 
O ASA IV é um Paciente com doença sistêmica grave que é ameaçadora à vida e não o ASA III, como sugere o 
candidato.  

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

 

QUESTÃO Nº 16 – TOPÓGRAFO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 16 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A topometria estuda os processos clássicos de medida de distância, ângulos e diferença de nível. 
A topologia tem por objetivo o estudo das formas exteriores do terreno (relevo) e as leis que regem a sua 
formação. 

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

 

QUESTÃO Nº 17 – TOPÓGRAFO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 17 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A pergunta se refere a um determinado ponto ( isolado ) e não ao todo. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 31 - TOPÓGRAFO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 31 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o Gabarito Parcial, a alternativa correta é a Letra B, permanecendo pois a mesma. 

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

 

QUESTÃO Nº 23 – AUDITOR FISCAL MUNICIPAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

SENDO AS FUNDAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, ISOLAREMOS A ALÍNEA (III), E 
PARTIMOS PARA A PERGUNTA? 
As Fundações, os Partidos Políticos, as Organizações Religiosas são pessoas jurídicas de direito privado? Resposta 
SIM. 
A pergunta não se refere a qual pessoa jurídica pode ser de direito público ou privado, dependendo de lei 
instituidora que assim o determine. 
Código Civil: 
Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:  
I - as associações;  
II - as sociedades;  
III - as fundações.  
IV – as organizações religiosas;  
V – os partidos políticos. 
VI - as empresas individuais de responsabilidade limitada.(LEI 12.441/2011). 
Este questionamento e embasamento muda o foco da questão para uma discussão meramente doutrinaria e/ou 
jurisprudencial, sendo válido o expresso texto do nosso código civil. 

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

 

QUESTÃO Nº 25 – AUDITOR FISCAL MUNICIPAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 25 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Seria passível de anulação se a efetiva resposta fosse a alternativa “a” ou a alternativa “ c”, que são iguais, como a 
resposta é a alternativa “b” não há que se falar em anulação. Pois somente estaria revestida o “eivado vício”, 
como constata o respeitado executante da prova, quando a referida resposta correta apresenta duas alternativas, 
não sendo aplicado no caso em tela, neste sentido a alternativa é totalmente válida. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 20 – FISIOTERAPEUTA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 20 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A figura é meramente ilustrativa, não comprometendo a resposta do candidato a este concurso. Pelo enunciado 
ele conseguiria responder sem a necessidade da imagem ou uma sequência de imagens. A questão é clara, na 
posição de “rotação medial e flexão de quadril” qual musculo estará sendo estirado? E não o teste específico para 
diagnóstico. Com a execução destes movimentos, alguns músculos estão sendo estirados e/ou encurtados, pois os 
grupos musculares trabalham em sinergismo, mas a combinação destes movimentos especificamente, estamos 
trabalhando o estiramento do músculo piriforme. Portanto, a questão correta é a letra D. 

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

 

QUESTÃO Nº 21 – FISIOTERAPEUTA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 21 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O nervo para o músculo piriforme pode ser representado por contribuições distintas de S1 e S2, por tanto, a 
questão correta é a letra C.  
Referência  
FRANK H.; NETTER, MD. Coleção Netter de Ilustrações Médicas. Sistema musculoesquelético - Coluna vertebral e 
membro inferior – Parte II. Rio de Janeiro, Ed Elsevier. 2ª ed. 2013. 
SOBOTTA, Johannes. Atlas de Anatomia Humana (Sobotta). Rio de Janeiro, Ed. Guanabara-Koogan. 21ª ed, 2001. 

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

 

QUESTÃO Nº 26 – FISIOTERAPEUTA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 26 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A reação descrita pelo candidato é Reação corporal de retificação ( quebra das cinturas 
As reações de endireitamento são respostas automáticas, mas ativas, que não apenas mantêm a posição normal 
da cabeça no espaço (face vertical, boca horizontal), mas também o alinhamento normal da cabeça e pescoço com 
o tronco e do tronco com os membros. 
Segundo Flehmig 2004 os reação Retificação do Corpo sobre a Cabeça começar aparecer no terceiro mês quando 
há o desparecimento do  reflexo  RTCA .  
Reação de retificação do corpo agindo sobre a cabeça: e descrito uma forma de estimulação para RN. Conforme 
Bobath (1978), estas reações são evocadas pelo contato da superfície corporal com o solo. Ocorrem como um 
resultado da estimulação assimétrica dos órgãos sensoriais táteis da superfície corporal  
Sendo assim a resposta para questão é alternativa A   
Referência  
Flehmig I. Reflexos e reações  In: Texto e atlas do desenvolvimento normal e seus desvios no lactente. São Paulo: 
Atheneu; 2004: 13-30.  

BOBATH, K. - Uma Base Neurofisiológica para o Tratamento da Paralisia Cerebral. São Paulo: Robe, 1984. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 35 – FISIOTERAPEUTA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 35 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A Síndrome do Pinçamento é uma patologia do ombro caracterizada por uma dor na face ântero-lateral do ombro, 
podendo acometer diversas faixas etárias, em indivíduos com atividades que solicitam o uso dos membros 
superiores. 
De acordo com calcificação de Neer (1972) o aparecimento desta patologia é em 3 fases: Fase I: ocorre edema e 
hemorragia local, Fase II: ocorre presença de tendinite e fibrose, Fase III: ocorre formação de osteófito e ruptura  
do tendão do supra-espinhoso ou do cabo longo do bíceps 
Assim a afirmativa de numero III da questão 35 se mostra correta devido ao embasamento literário, tendo como 
gabarito alternativa A) V-F-V. 
Referência  
NEER, C. S. Anterior acromioplasty for the chronic Impingement syndrome in the shoulder: a preliminary report. 
The Journal of Bone and Joint Surgery American, Boston, v.54, n.1, p.41-50, 1972. 
FAGGIONI, R., LUCAS, R., AL GAZI, A. Síndrome do pinçamento no ombro, decorrente da prática esportiva: uma 
revisão bibliográfica. Motriz, Rio Claro, v.11. n. 3, 211-215p. set./dez. 2005. 

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

 

QUESTÃO Nº 20 – ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 20 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

RECLAMAÇÃO NÃO PROCEDE. 
Se prestar atenção nas alternativas A e B observará a diferença: 
a) SÃO VERDADEIRAS ..... 
b) SÃO FALSAS ..... 

PORTANTO AS ALTERNATIVAS "a" E "b" SÃO DIFERENTES. FALTA DE ATENÇÃO DO LEITOR. 

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

 

QUESTÃO Nº 16 – INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 16 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Na revista brasileira de Atividade Física e Saúde, o professor Valdir Barbanti deixa claro a idéia de esporte, não 
confundindo ou mistificando, apenas definindo sua idéia de esporte de modo que ajude a entender sua relação 
com a vida social. Sendo que observa e considera três tipos de condições para chamar determinada atividade de 
esporte: 
1. Esportes refere-se a tipos de atividade física 
2. Esporte depende das condições sob as quais as atividades acontecem 
3. Esporte depende da orientação subjetiva dos participantes dos participantes envolvidos na atividade. 

Ainda deixa claro em sua fala: “Em outras palavras, o esporte envolve uma atividade física competitiva e 
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institucionalizada.” 

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

 

QUESTÃO Nº 17 – INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 17 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Considerações: Ciente de que haveria somente uma alternativa a concordância gramatical ou um possível erro de 
digitação não implicaria na alteração da resposta de fato; pois não tornou dúbia a interpretação. 

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

 

QUESTÃO Nº 20 – INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 20 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Considerações: Exatamente por ser considerada uma das principais provas da Olimpiada, a maratona é sim na 
programação a última prova que ocorre oficialmente.  

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

 

QUESTÃO Nº 25 – INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 25 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Considerações: Realmente todos os órgão são importantes a vida do ser humano; porém quando nos retratamos 
de sinais vitais consideramos estes; embasado também no Livro Corpo Humano, capítulos Força Vital e No 
Controle da Dra Linda Calabresi. 

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

 

QUESTÃO Nº 32 – INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 32 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Considerações: Considerando que a palavra “Fora”, diz que a bola não está mais em jogo, ou seja fora de jogo. 
Portanto todas estão corretas. Mais detalhes podem ser observados em regras oficiais da CBV.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 20 – FONOAUDIÓLOGO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 20 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A questão está no código de ética do site de fonoaudiologia.  
http://www.fonosp.org.br/oriente-se/dicas-da-cof/fonoaudiologia-escolar/ 
O fonoaudiólogo não pode triar alunos na escola e encaminhar para seu consultório particular. 

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

 

QUESTÃO Nº 34 – FONOAUDIÓLOGO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 34 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A questão está no Livro: tópicos em fonoaudiologia 1995, volume II, editora lovise, organizadores: Irene Queiroz 
Marchesan, Clélia Bolaffi, Ivone C. Dias Gomes, Jaime Luiz Zorzi. (página 97). 

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

 

QUESTÃO Nº 16 – PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 16 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Item correto: B 
Não há que se tratar de Direito Constitucional sem o viés dos direitos humanos, sendo estes conceituados como 
os direitos básicos de todos os cidadãos, portanto, referem-se a direitos e garantias fundamentais em um Estado 
Democrático de Direito, estando sim, contemplados no edital do certame no tópico: direitos e garantias 
fundamentais. 
Já no item D, não se trata da divisão dos direitos fundamentais em gerações ou dimensões, mas na importância 
dos direitos elencados, os quais não são secundários, mas essenciais. Até porque quando se trata da bipartição do 
interesse público em primário e secundário aborda-se o princípio da supremacia do interesse público, que aqui 
não é o cerne da questão. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA-CE. 

EDITAL 001/2015 
  

QUESTÃO Nº 19 – PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 19 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Item correto: A 

Não há equívoco na utilização da expressão sem ressalvas, pois há ressalvas na contratação de obras e serviços 
para os casos especificados em na legislação, justificados pelo princípio da eficiência, bem como, há também a 
necessidade de cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento a todos os concorrentes. Interpretação do 
artigo 37, inciso XXI, CF/88. 

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

 

QUESTÃO Nº 20 – PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº20 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Item correto: B 
O item A está incorreto, pois afirma que o ato ilícito de causar dano a outrem só ocorre se for exclusivamente 
material, porém, no cometimento de dano moral está presente também o ato ilícito. Interpretação do artigo 186, 
CC/02. 

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

 

QUESTÃO Nº 24 – PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº24 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Item correto: C 
No item C a afirmativa apenas traz a informação de uma faculdade do juiz no que concerne a realização de atos 
urgentes, não há que se esmiuçar o objetivo. Cabe, apenas, afirmar se é possível ou não tal determinação, o que 
na questão é possível, estando a alternativa correta. 

No item D não há relevância o tipo de audiência, mas o conhecimento sobre a ressalva que a lei traz. O item da 
maneira como exposto afirma que independente do tipo de audiência o juiz sempre suspenderá o processo, o que 
é incorreto. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA-CE. 

EDITAL 001/2015 
  

QUESTÃO Nº 25 – PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº25 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O verbo ter, no item B, deveria estar acentuado (têm), mas a falta do acento não prejudica a interpretação do 
enunciado. 

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

 

QUESTÃO Nº 26 – PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº26 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Item incorreto: A 
No enunciado o uso da palavra EXCETO, indica que das quatro alternativas sobre competência tributária: três 
estarão corretas e uma estará errada. Assim, o erro encontra-se no item A. 

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

 

QUESTÃO Nº 30 – PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº30 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Item incorreto: C 
A nulidade de contrato administrativo não exonera a Administração Pública de reembolsar o contrato de serviço 
já prestado, por parte da obra já executada ou pelos produtos já entregues, porque, do contrário, haveria 
enriquecimento sem causa. Com esse entendimento, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
manteve a decisão que determinou o pagamento, pelo Estado de Sergipe, de cerca de R$ 26 mil à empresa 
Emlimge Serviços Gerais Comércio e Representação Ltda. 
O juízo de primeiro grau condenou o estado ao pagamento do valor de R$ 26,6 mil, corrigido monetariamente 
desde 6/8/1999, com base no INPC. O Ministério Público e o estado apelaram, mas o Tribunal de Justiça de 
Sergipe (TJSE) manteve a sentença.  
Inconformados, recorreram sustentando evidente má-fé e superfaturamento dos preços que ensejariam a 
nulidade do contrato administrativo de fornecimento de insumos alimentícios sem direito à indenização para a 
Emlimge.  
Em seu voto, o relator, ministro Mauro Campbell Marques, destacou ser pacífico o entendimento do STJ de que a 
nulidade de contrato administrativo não exonera a Administração Pública de reembolsar o contrato pelo serviço já 
prestado, por parte da obra já executada ou pelos produtos já entregues, sem que haja, com isso, violação do 
artigo 59 da Lei n. 8.666/93, porque, do contrário, haveria enriquecimento sem causa.  
Fonte: http://www.stj.jus.br  
Desse modo, regra geral: a nulidade NÃO exonera a Administração Pública do dever de indenizar. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA-CE. 

EDITAL 001/2015 
  

QUESTÃO Nº 32 – PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº32 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Item incorreto: B 
A questão obedeceu ao disposto no artigo 3º da CLT que traz a expressão “pessoa física”. O que não invalida o 
entendimento doutrinário de pessoalidade, muito menos traz argumento contundente para uma anulação de 
questão. 

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

 

QUESTÃO Nº 33 – PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº33 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Item correto: B 
É sinalagmático porque resulta de obrigações opostas. E há reciprocidade entre as obrigações contratuais, que 
levam a um equilíbrio dessas prestações. 
No enunciado são as obrigações opostas que resultam num contrato sinalagmático e que fazem com que as partes 
fiquem sujeitas a obrigações contratuais recíprocas, mútuas.  

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

 

QUESTÃO Nº 28 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I  - 1 AO 5 ANO – LINGUAGEM E HUMANAS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº28 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A alternativa correta é mesmo a letra C) Produzir um texto pressupõe finalidade, interlocutores, gêneros a serem 
utilizados e um tema. 
Essa resposta corresponde a fonte referenciada. 
O enunciado sugere que a escrita seja uma tarefa sumamente gratificante, pressupõe que o aluno seja o autor do 
texto, ou seja, pressupõe finalidade. A interlocução e os gêneros são partes intrínsecas da produção textual. 
As demais alternativas não condizem de forma completa com o enunciado da questão. 
A alternativa “C” é a que mais elucida a ideia do autor referenciado. 

Fonte: Sargentim, Hermínio. Produção de textos na sala de aula. São Paulo: IBEP, 2004. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA-CE. 

EDITAL 001/2015 
  

QUESTÃO Nº 32 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I  - 1 AO 5 ANO – LINGUAGEM E HUMANAS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº32 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A resposta correta é mesmo a letra: 
 B) avaliação classificatória, pois mede erros e acertos das aprendizagens das crianças. 
O papel do candidato na realização dessa questão é assinalar a alternativa CORRETA e independentemente da 
duplicidade de outras alternativas, a correta é a letra B. 
No Edital do Concurso Público Nº 001/2015, no artigo 8.1.d das etapas da prova, a prova escrita para os cargos de 
Nível Médio Completo e Superior fica esclarecido que constará de 35 (trinta e cinco) questões objetivas, de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas, sem N.D.A. ou equivalente, tendo apenas uma opção correta. Não 
diz que todas as alternativas devem obrigatoriamente ser distintas umas das outras. 

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

 

QUESTÃO Nº 34 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I  - 1 AO 5 ANO – LINGUAGEM E HUMANAS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº34 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) NÃO decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A questão pede a alternativa INCORRETA, portanto a alternativa a ser assinalada é mesmo a letra:  
C) O período sensório-motor (0 a 2 anos) não se refere ao desenvolvimento mental. 
 Segundo La Taille (1992), no período sensório motor  Piaget usa a expressão "a passagem do caos ao cosmo" para 
traduzir o que o estudo sobre a construção do real descreve e explica. De acordo com a tese piagetiana, "a criança 
nasce em um universo para ela caótico, habitado por objetos evanescentes (que desapareceriam uma vez fora do 
campo da percepção), com tempo e espaço subjetivamente sentidos, e causalidade reduzida ao poder das ações. 
No recém nascido, portanto, as funções mentais limitam-se ao exercício dos aparelhos reflexos inatos. Assim 
sendo, o universo que circunda a criança é conquistado mediante a percepção e os movimentos (como a sucção, o 
movimento dos olhos, por exemplo). Entretanto, progressivamente, a criança vai aperfeiçoando tais movimentos 
reflexos e adquirindo habilidades e chega ao final do período sensório-motor já se concebendo dentro de um 
cosmo "com objetos, tempo, espaço, causalidade objetivados e solidários, entre os quais situa a si mesma como 
um objeto específico, agente e paciente dos eventos que nele ocorrem" aprimorando cada vez mais o seu 
desenvolvimento mental. 
Fonte: La Taille, Yves de. Piaget, Vygotsky, Walon: Teorias Psicogenéticas em Discussão/ Yves de La Taille, Marta 
Kohl de Oliveira, Heloysa Dantas. São Paulo: Summus, 1992. 

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

 
 

Juazeiro do Norte – CE, 19 de Novembro de 2015. 


