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SUPERIOR
1ª PARTE – CONHECIMENTOS DE PORTUGUES
QUESTÃO EM
RECURSO
01
02

03
05
06

07
08
09

11
12
13

14
15

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
Improcedente, gabarito mantido. A fala é toda construída na defesa do diálogo
como ponto de partida e chegada de qualquer negociação.
Improcedente, gabarito mantido. A oradora afirma e cita que momentos
dramáticos da história foram sanados por meio de negociação falada. “Assim
também” mostra que ela considera que o terrorismo pode acabar da mesma
forma.
Improcedente, gabarito mantido. “Podemos” nesse contexto é empregado no
sentido de “somos capazes” e não de uma possibilidade, uma incerteza.
Procedente, questão anulada.
Improcedente, gabarito mantido. O eu lírico não está em delírio, nem
desconectado da sociedade, já que é capaz de projetar as características da
mulher que vai amar.
Procedente, gabarito alterado para a alternativa “E”.
Improcedente, gabarito mantido. A questão não pede a compreensão de figuras
de linguagem, mas sim do desenvolvimento de ideias num contexto específico.
Improcedente, gabarito mantido. “Delírio” não é sinônimo de “sonho”, “projeto”.
É um estado de desconexão dos sentidos que não comporta o que o poema
transmite a fala da mulher que passa é onde reside a critica à idealização do amor.
Improcedente, gabarito mantido. Na verdade, o termo “empírica” torna a
alternativa errada.
Procedente, questão anulada.
Improcedente, gabarito mantido. Implicitamente fica claro que se trata da casa
deles, já que o personagem diz que a família deveria viver de maneira mais
simples, ou seja, com a casa em ruínas, ficariam em dificuldades.
Improcedente, gabarito mantido. A fala da personagem contextualizada a situação
retratada no texto.
Improcedente gabarito mantido. A oração subordinada não tem a função de
manter o sentido da oração principal. “Concordância” tem o sentido de
“conforma” “de acordo com”.

CARGO: 01 ADVOGADO E 26 PROCURADOR
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO EM
RECURSO
16

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
Indeferido, gabarito mantido.
A primeira proposição está correta, uma vez que em virtude do princípio da
Legalidade, ao Estado só é permitido praticar os atos previstos em lei. Em virtude
disto, os atos estatais de intervenção na propriedade privada, a fim de ajustá-la à
sua função social, devem necessariamente estar amparados por lei.
A segunda proposição também está correta, uma vez que os princípios da
Supremacia do Interesse Público e da Função Social da Propriedade são os
fundamentos da intervenção do Estado na propriedade privada. A propriedade
privada goza de garantia constitucional, de modo que só é permitido ao Estado
intervir nela quando existir necessidade de salvaguarda do Interesse Público e da
Função Social da Propriedade.
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Portanto, a única alternativa que responde corretamente a questão é a alternativa
“C”.
Gabarito mantido – resposta letra “C”
Indeferido, gabarito mantido.
A questão solicita do candidato que aponte a única alternativa que NÃO apresenta
uma intervenção estatal de natureza restritiva.
A única alternativa que responde corretamente a questão é a alternativa “A”, ou
seja, a desapropriação, uma vez que esta intervenção estatal tem natureza
SUPRESSIVA.
Todas as demais alternativas indicam hipóteses de intervenção estatal na
propriedade de natureza restritiva.
A intervenção restritiva na qual o Estado impõe restrições e condicionamentos ao
uso da propriedade, sem, no entanto, retirá-la de seu dono, ao passo que a
intervenção supressiva se trata daquela em que o Estado, valendo-se da supremacia
que possui em relação aos indivíduos, transfere coercitivamente para si a
propriedade de terceiro, em virtude de algum interesse público previsto na lei.
(CARVALHO FILHO, 2017)
Assim, a única alternativa que responde corretamente a questão é a alternativa “A”.
Gabarito mantido – resposta letra “A”
Indeferido, gabarito mantido.
A questão solicita que o candidato analise se os itens apresentados estão corretos
ou incorretos.
O item “I” está correto, uma vez que apresenta a regra geral contida no artigo 5º,
inciso XXIV da Constituição Federal.
O item “II’ está incorreto, pois não define a utilidade pública, mas sim o interesse
social.
O item “III” está incorreto, haja vista tratar da necessidade pública, e não da
utilidade pública, como afirma.
O item “IV” está correto. Interesse social e utilidade pública são conceitos jurídicos
indeterminados, de modo que as hipóteses de cada um serão aquelas que as leis
que as regulamentarem considerarem como tal.
O item “V” também está correto, uma vez que o Decreto-lei nº 3.365, de 21.6.1941,
considerado a lei geral das desapropriações, em seu artigo 2º, prevê que todos os
bens podem ser desapropriados pelas entidades da federação.
Portanto, a única alternativa que indica apresenta a resposta correta é a letra “C”.
Gabarito mantido – resposta letra “C”
Indeferido, gabarito mantido.
A questão solicita que o candidato indique a alternativa incorreta com relação às
sanções de polícia.
Neste sentido, se faz necessário distinguir as sanções de polícia das medidas de
polícia.
Enquanto as primeiras representam uma punição efetivamente aplicada àquele
que infringiu a norma administrativa, as segundas são providências tomadas pela
Administração quando do cometimento de uma infração ou do risco de que venha
a ser cometida.
Assim, por representar uma atividade repressiva do Estado decorrente do poder de
polícia, a sanção de polícia só poderá ser aplicada após a observância do devido
processo legal, devendo ser permitido ao acusado o exercício do contraditório e da
ampla defesa. Ademais, por se tratar de processo acusatório, deve reconhecer-se a
incidência, por analogia, de alguns axiomas consagrados no âmbito do Direito Penal
e Processual Penal.
Diante de tais apontamentos, a única alternativa incorreta é a constante da letra
“D”.
Gabarito mantido – resposta letra “D”
Deferido. Questão anulada.
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Indeferido, gabarito mantido.
A Lei nº 8.666/1993, ao tratar sobre a prorrogação dos contratos administrativos,
assim dispõe:
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
[...]
§ 1o Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção
de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes
motivos, devidamente autuados em processo:
I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse da Administração;
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos por esta Lei;
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis
aos responsáveis.
Logo, a única alternativa que não apresenta uma das hipóteses previstas no
permissivo legal é a constante da letra “E”.
Tal hipótese se trata de caso em que a Administração é autorizada à rescindir
unilateralmente o contrato, na forma do que dispõe o artigo 78, inciso IV da Lei nº
8.666/1993.
Portanto, a única alternativa que apresenta a resposta ao que foi pedido no
comando da questão é a letra “E”.
Gabarito mantido – resposta letra “E”
Indeferido, gabarito mantido.
A questão solicita que o candidato analise os itens em verdadeiros ou falsos.
Passemos, pois, à análise dos itens constantes da questão.
O primeiro item é verdadeiro. Tendo em vista a concessão ser formalizada através
de contrato administrativo, tem-se uma relação de desigualdade entre as partes,
de modo a conferir supremacia ao poder concedente.
O segundo item é falso. Nos contratos de concessão existem as cláusulas de
privilégio ou exorbitantes, uma vez que se tratam de contratos administrativos, e
como tal, impõem a preponderância do Estado.
O terceiro item é verdadeiro. A lei não admite a concessão de serviço público a
pessoa física, sendo possível apenas às pessoas jurídicas ou a consórcios de
empresas.
O quarto item é falso. Também se admite que autarquias, especialmente agências
reguladoras, figurem como concedentes. É o caso, por exemplo, da Lei nº
9.472/1997, que delegou à ANATEL o poder de celebrar e gerenciar contratos de
concessão de serviço de telefonia.
O quinto item é falso. As concessionárias são pessoas jurídicas de direito privado,
razão pela qual o Estado não possui qualquer ingerência sobre sua estrutura e
organização, podendo apenas fiscalizar suas atividades.
Portanto, a alternativa que indica corretamente o julgamento dos itens é a letra
“B”.
Gabarito mantido – resposta letra “B”.
Deferido. Gabarito alterado – resposta letra “A”.
3

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Praça Guedes de Miranda, 30 – Centro, CEP 57955-000
CNPJ 12.248.522/0001-96 www.maragogi.al.gov.br

30

31

36

O enunciado da questão solicita que o candidato aponte o prazo prescricional para
que o Estado proponha ação de ressarcimento por ilícito civil.
Embora o artigo 37, §5º da Constituição Federal estabeleça que as ações de
ressarcimento são imprescritíveis, o Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que somente serão imprescritíveis as ações de
ressarcimento por dano ao erário decorrentes de atos de improbidade
administrativa praticadas com dolo. (RE 669069/MG e RE 852475/SP)
No caso da questão apresentada, trata-se de ilícito civil. Deste modo, a ação de
ressarcimento está sujeita à prescrição de cinco anos (Decreto .910/1932),
contados da data em que se configurar o efetivo dano ao erário, ou seja, da data do
pagamento da indenização à vítima.
Portanto, a alternativa que apresenta a resposta correta à questão é a letra “A”.
Gabarito alterado – resposta letra “A”
Indeferido, gabarito mantido.
A questão trata do tema da extinção das pessoas naturais, tema este previsto
expressamente no edital do certame.
Da mera leitura do enunciado fica claro que a questão aborda a temática da morte
simultânea ou comoriência. Desse modo, ao dominar o tema da extinção da pessoa
natural pode-se tranquilamente responder à questão.
O art. 8º do Código Civil estabelece a situação jurídica da comoriência nos seguintes
termos: “Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo
averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão
simultaneamente mortos.”
A comoriência traz algumas consequências jurídicas, dentre as quais o fato de que
os comorientes não são considerados sucessores entre si, razão pela qual não há
transferência de bens entre eles.
Desse modo, a única alternativa correta é a letra “E”.
Gabarito mantido – resposta letra “E”.
Indeferido, gabarito mantido.
A questão solicita que o candidato indique a classificação da Constituição brasileira
de 1988 quanto ao seu conteúdo.
Quanto ao conteúdo, as constituições podem ser materiais ou formais.
Materiais são aquelas constituições cujas normas se limitam apenas a dispor sobre
matéria essencialmente constitucional, ou seja, regulam a organização do Estado,
a organização do poder e os direitos e garantias fundamentais, podendo ou não
estar escritas.
Por outro lado, as constituições formais são o conjunto de normas escritas reunidas
em um documento solenemente elaborado pelo poder constituinte, de modo que
qualquer regra nelas contidas, tratando ou não de conteúdo essencialmente
constitucional, será considerada constitucional.
A Constituição do Império do Brasil, de 1824 é um exemplo de constituição
material, ao passo que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
pode ser classificada como uma constituição formal.
Assim, a alternativa que responde corretamente a questão é a letra “E”.
Gabarito mantido – resposta letra “E”.
Indeferido, gabarito mantido.
A questão solicita que o candidato aponte a alternativa incorreta no tocante às
condições da ação.
Nesse sentido, a única alternativa incorreta é a letra “B”.
Isto porque, em que pese o constante no artigo 485, §3º do CPC, o reconhecimento
de ofício da ausência das condições só poderá ocorrer no primeiro e segundo graus
de jurisdição, não sendo possível o reconhecimento em Recurso Especial e Recurso
Extraordinário se a matéria já não tiver sido previamente discutida, em virtude de
que a cognição do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é
restrita à matéria prequestionada.
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Portanto, a única alternativa que responde adequadamente a questão é a letra “B”.
Gabarito mantido – resposta letra “B”.
Indeferido, gabarito mantido.
A questão solicita que o candidato julgue a correção dos itens apresentados.
O item “I” está correto, em conformidade com o artigo 952 do Código de Processo
Civil.
O item “II” está incorreto. A intervenção do Ministério Público nos conflitos de
competência que não foram por ele suscitados só será necessária nas causas que
necessitarem de sua intervenção como custus legis (Art. 952, parágrafo único c/c
art. 178, CPC)
O item “III” está correto, uma vez que o conflito de competência é um incidente
processual instaurado quando dois ou mais juízes ou tribunais se dão por
competentes ou incompetentes para julgar a mesma causa.
O item “IV” está correto, conforme artigo 955, parágrafo único, inciso II do Código
de Processo Civil.
O item “V” está correto, conforme o parágrafo único do artigo 955 do Código de
Processo Civil.
Logo, a única alternativa que indica os itens corretos é a letra “D”.
Gabarito mantido – resposta letra “D”.

CARGO: 02 ANALISTA DE SISTEMA
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO EM
RECURSO
18
33
36

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
DEFERIDO – GABARITO MODIFICADO PARA ALTERNATIVA “D”.
DEFERIDO – GABARITO MODIFICADO PARA ALTERNATIVA “E”.
DEFERIDO – Questão ANULADA
CARGO: 03 ARQUITETO URBANISTA

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO EM
RECURSO
21

33

35

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO. Baseada na Lei Nº 10.257 que estabelece
diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências, em seu parágrafo IV
do Art.42-B incluído pela Lei Nº 12.608 de 2012, a definição de parâmetros de
parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos
e contribuir para a geração de emprego e renda, desta forma, a letra “D” está
incorreta.
Tendo em vista o descrito acima, a banca decide pela manutenção do gabarito
preliminar, a letra “D”.
INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO. No software AutoCad, quando acionado o
comando TIME o programa irá mostrar as informações do arquivo como data de
criação, ultima atualização, e tempo total de edição.
INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO. Como citado no recurso, a correlação dos
números não correspondem com os números citados entre os parentes tornandoos errada, sendo assim não será cabível aceitar apenas um número citado entre
parênteses em detrimento do outro.
Tendo em vista o descrito acima, a banca recomenda pela manutenção do gabarito.
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INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO. O enunciado da referida questão “De acordo
com a NBR10151, o relatório de ensaio deve conter as seguintes informações,
exceto:” não apresenta erro, pois:
O item II da questão “data e número do último certificado de medição de cada
equipamento” está errado, pois o correto é “conter a data e número do último
certificado de calibração de cada equipamento de medição”.
O item IV da questão “Dia e nível das medições do ruído” está errado, pois o
correto é Horário e duração das medições do ruído.
Por tais motivos, a banca decide pela manutenção do gabarito preliminar, letra D.

CARGO: 04 ASSISTENTE SOCIAL
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO EM
RECURSO
23

24
29

33

36

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
INDEFERITO – GABARITO MANTIDO - O § 2o foi substituído pela Redação dada pela Lei
nº 13.257, de 2016 por: Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão
sua vinculação, no último trimestre da gestação, ao estabelecimento em que será
realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher.
INDEFERITO – GABARITO MANTIDO - Houve uma modificação de 6 para 3 meses pela
Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017.
INDEFERITO – GABARITO MANTIDO - No texto da questão 29 o ponto chave para
diferenciar das outras teorias é justamente o que está entre parênteses, pois tal frase
define realmente a palavra sincretismo (Sistema que combinava os princípios de
diversos sistemas), logo, diferenciando-a de outras teorias. Além disto, A tese do autor
é de que o sincretismo constitui o fio condutor do desenvolvimento da profissão cujos
determinantes históricos são: “o universo problemático original que se lhe apresentou
como eixo de demandas histórico-sociais, o horizonte do seu exercício profissional e a
sua modalidade específica de intervenção” (NETTO,2006a, p.92, grifos nossos).
INDEFERITO – GABARITO MANTIDO - Estudo de casos e estudos sociais são ações
diferentes, no caso do CRAS, para que se faça uma preparação ou encaminhamento às
entidades competentes para atendimento é preciso que se faça um estudo individual,
caso a caso, já que o paciente será avaliado e encaminhado, sendo em grande parte,
realizado de forma multidisciplinar. Assim como explica a professora e assistente social,
Núbia Lima, o estudo de caso é utiliado quando é preciso compreender uma realidade
mais complexa. Promove uma análise ou estudo acerca de um determinado caso ou
demanda, com finalidade e objetivo específico para que daí, possa ser realiados laudos,
pareceres, encaminhamentos. Justamente um trabalho de extrema importância no
CRAS. https://www.youtube.com/watch?v=lQgQQ5X3p7s
INDEFERITO – GABARITO MANTIDO - A alternativa “D” encontra-se incorreta, pois no
contexto, a categoria profissional respondia aos interesses da classe hegemônica e NÃO
se engajou em um projeto coletivo de ação profissional. O serviço social era um
instrumento da burguesia, não tendo de fato, um contexto social, mas sim, político. Só
a partir dos anos sessenta, que o Serviço Social Latino-Americano começa repensar suas
práticas e ensaia uma ruptura com as formas alienantes e com o conservadorismo,
surgindo então, o chamado Movimento de Reconceituação. Este contribuiu
significativamente ao propor uma mudança em sua prática profissional e a construção
de uma visão sociopolítica através de um projeto ético-político. Nesse sentido passa-se
a lutar coletivamente para a construção de uma nova identidade profissional, a qual
estivesse mais atrelada as demandas das classes usuárias do Serviço Social. Embora,
como toda ciência social, não haja um consenso, a fundamentação histórica da
identidade atribuída ao Serviço Social apresenta tais contextos.
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INDEFERITO – GABARITO MANTIDO - O Capitalismo Tardio ocorreu através da crise do
liberalismo. O grande capital se dirige para a rentabilidade e não para o atendimento
de necessidades. Ocorrendo uma hipertrofia das atividades de natureza financeira.
Onde os capitalistas buscam ter uma produção mais rentável do que em grande escala.
Ouse já, produzia-se pouco, menos do que na época denominada “anos gloriosos” do
pós-guerra, mas se buscava ter maiores lucros. Justamente o que se busca como o Just
in time e Kanban. Sendo sua época de implantação na década de 70, quando se inicia o
capitalismo tardio.
http://www.periodicos.ufes.br/ABEPSS/article/download/22498/14995.
INDEFERITO – GABARITO MANTIDO - A dinâmica institucional, especificadamente com
instruções de serviços, como cita a questão, participa dos cuidados paliativos com os
pacientes. É através destas dinâmicas estabelecidas por instituições, que se fundamenta
como os Direitos Sociais são efetivados no contexto institucional. As dinâmicas, embora
possam ser individualizadas, são organizadas por metas e de acordo com cada tipo de
estabelecimentos. Exemplo, um paciente com câncer, o estabelecimento pode
estabelecer dinâmicas paliativas que busquem o bem estar do paciente, efetivando tais
dinâmicas através das instruções de serviços. No contexto, não se tem dinâmica
institucional como o projeto capitalista, mas sim, como forma de trabalho institucional
e neste caso específico, como cuidado paliativo. Infelizmente, sabe-se que muitas
dinâmicas institucionais priva o profissional de agir de acordo com seus princípios éticos
e até morais, sendo esta forma inadequada, logo, não cabendo o julgamento à questão,
visto que a mesma interroga sobre os cuidados paliativos utilizados pelo Serviço Social,
desta forma, a dinâmica participa destes, sendo de forma correta ou não, cabendo a
nós, como profissionais, agir de forma ética, seguindo os princípios guiados pelo Código
de Ética de Serviço Social.

39

CARGO: 05 AUDITOR DE CONTROLE INTERNO
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO EM
RECURSO
21

27

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
Indeferido. Gabarito mantido.
A questão solicita que o candidato indique a única alternativa que se relaciona
corretamente ao conceito trazido no enunciado.
Nesse sentido, o conceito trazido no enunciado da questão só pode se referir ao ciclo
orçamentário. Isto porque, o ciclo orçamentário deve ser entendido como:
“um processo contínuo, dinâmico e flexível, através do qual se elabora, aprova,
executa, controla e avalia os programas do setor público nos aspectos físico e
financeiro, corresponde, portanto, ao período de tempo em que se processam as
atividades típicas do orçamento público. Faz-se necessário ressaltar que o ciclo
orçamentário não se confunde com o exercício financeiro. Este, na realidade, é o
período durante o qual se executa o orçamento, correspondendo, portanto, a uma das
fases do ciclo orçamentário. O ciclo orçamentário é um período muito maior, iniciando
com o processo de elaboração do orçamento, passando pela execução e encerramento
com o controle.” (ÁVILA, BÄCHTOLD e VIEIRA, 2011).
Portanto, a única alternativa que relaciona-se corretamente ao conceito apresentado
é a letra “D”.
Gabarito mantido – resposta letra “D”.
Indeferido. Gabarito mantido.
A questão solicita que o candidato assinale a alternativa incorreta.
A única alternativa incorreta é a letra “C”, uma vez que os créditos extraordinários só
são destinados a despesas urgentes e imprevistas, a teor do que dispõe o inciso III do
7
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artigo 41 da Lei nº 4.320/1964. Para as despesas sem dotação orçamentária específica
são destinados os créditos especiais. A alternativa B está correta uma vez que a
doutrina considera “restos a pagar” e “resíduos passivos” como sinônimos. As demais
alternativas também estão corretas.
Gabarito mantido – resposta letra “C”.
Deferido. Questão anulada.
Indeferido. Gabarito mantido.
A questão solicita que o candidato identifique, dentre os bens públicos apresentados,
os pertencentes à União, aos Estados e Distrito Federal e aos Municípios.
Dessa forma, são bens públicos da União: o mar territorial (vide artigo 20, VI, da
Constituição Federal); os potenciais de energia hidráulica (vide artigo 20, VIII, da
Constituição Federal) e as cavidades naturais subterrâneas (vide artigo 20, X, da
Constituição Federal, ao passo que são bens dos Estados e Distrito Federal as ilhas
fluviais e lacustres não pertencentes à União (artigo 26, II, da CF) e bens dos Municípios
os logradouros públicos.
Portanto a única alternativa que indica a correlação entre os itens é a letra “C”.
Gabarito mantido – resposta letra “C”.
Deferido. Gabarito alterado para a alternativa “D”.
A questão solicita que o candidato associe corretamente os princípios que regem os
contratos administrativos às assertivas indicadas.
A primeira assertiva dispõe que “Princípio que exige da Administração Pública um
comportamento não apenas lícito, mas também consoante com a moral, os bons
costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça, de equidade e
honestidade.” Tal assertiva se refere ao princípio da probidade.
A segunda assertiva assevera que “Por força desse princípio, todos os licitantes devem
ser tratados igualmente, em termos de direitos e obrigações. A Administração Pública
deve pautar suas decisões sem levar em consideração as condições pessoais dos
licitantes.” Esta assertiva se refere ao princípio da impessoalidade.
A terceira assertiva dispõe que “É princípio que decorre do princípio da legalidade.
Exige que a Administração Pública, quando do julgamento das propostas, adote
critérios objetivos, a fim de possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de
controle.” Trata-se, pois, do princípio do julgamento objetivo.
A quarta assertiva assim se coloca “Sua inobservância enseja a nulidade do
procedimento. Determina que tanto a Administração quando as partes contratadas
não podem descumprir as normas e condições previstas no edital.” se referindo,
inegavelmente, ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
Logo, a única alternativa que indica corretamente a associação entre os princípios e as
assertivas é a letra “D”.
Gabarito alterado – resposta letra “D”.
Indeferido. Gabarito mantido.
A lei nº 8.666/1993 assim dispõe em seu artigo 87:
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
Portanto, da leitura do mencionado dispositivo legal depreende-se que a única
alternativa incorreta é a letra “A”.
Gabarito mantido – resposta letra “A”.
8
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CARGO: 06 AUDITOR FISCAL
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO EM
RECURSO
23

25

26

33

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
Indeferido. Gabarito mantido.
A questão solicita que o candidato indique a alternativa incorreta com relação ao IPTU.
A alternativa “A” é incorreta, uma vez que o locatário não é sujeito passivo do IPTU,
por se tratar de mero detentor de coisa alheia, não se enquadrando nem como
contribuinte nem como responsável tributário, ainda que o contrato de locação assim
o determine, uma vez que as convenções particulares não são oponíveis ao fisco.
A alternativa “B” está correta. O Distrito Federal possui competência tributária
cumulativa, competindo-lhe os impostos estaduais e municipais.
A alternativa “C” está correta, por força do disposto no artigo 147 da Constituição
Federal.
A alternativa “D” está correta, por força do artigo 7º do Código Tributário Nacional.
A alternativa “E” está correta, conforme artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional.
Gabarito mantido – resposta letra “A”.
Indeferido. Gabarito mantido.
A questão solicita que o candidato julgue os itens propostos.
O item “I” está incorreto. O ISSQN é calculado sobre o valor bruto do serviço, não se
incluindo os juros, seguros, multas ou indenizações que porventura possam existir.
O item “II” está correto. Nos serviços gratuitos não incide ISSQN, por ausência de base
de cálculo, uma vez que o fato gerador do tributo é a prestação remunerada de serviços
a terceiros. Nesse sentido, o STF já se manifestou:
EMENTA: ISS EXIGIDO EM RELAÇÃO A INGRESSOS GRATUITOS (“PERMANENTES”),
FORNECIDOS POR EXIBIDORES DE ESPETÁCULOS CINEMATOGRÁFICOS. Cobrança
indevida, por falta de base de cálculo, capaz de configurar a hipótese legal de incidência
(art. 9º do CTN). Recurso extraordinário de que não se conhece. (RE 112.923, rel. Min.
Octavio Gallotti, 1ª T., j. em 10 -04 -1987)
O item “III” está correto. A efetiva prestação remunerada de serviços a terceiros
constitui o fato gerador do ISSQN e não o contrato de prestação de serviços firmado
entre as partes.
O item “IV” está incorreto. Caso haja lei municipal com tal previsão, será
inconstitucional, em virtude de usurpação da competência da União para legislar sobre
as regras gerais em matéria tributária.
O item “V” está incorreto. O ISSQN possui natureza eminentemente fiscal.
Portanto a única alternativa que indica os itens corretos é a letra “B”.
Gabarito mantido – reposta letra “B”.
Indeferido. Gabarito mantido.
A questão solicita que o candidato aponte a única alternativa incorreta com relação ao
fato gerador da obrigação tributária.
A única alternativa incorreta é a letra “E”, uma vez que o que está previsto
abstratamente na norma legal é a hipótese de incidência, e não o fato gerador, como
falsamente alega a alternativa.
Gabarito mantido – resposta letra “E”.
Indeferido. Gabarito mantido.
A questão solicita do candidato conhecimentos sobre a sistemática da contribuição de
melhoria.
Como é sabido, a contribuição de melhoria se submete a dois limites: pelo prisma da
Administração Pública, o limite máximo a cobrar da coletividade é o custo da obra, e
pelo contribuinte, o limite máximo a pagar individualmente é a mais-valia acrescida ao
9
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seu imóvel. Desse modo, cobrar mais do que o custo da obra, a título de contribuição
de melhoria, tendo-se como limite apenas a mais-valia imobiliária, é cobrar imposto
sobre aquela valorização, o que não tem previsão constitucional. Diante de tais
apontamentos é possível inferir que nenhuma das proposições é verdadeira.
A primeira proposição é falsa, haja vista que o fato gerador é a valorização imobiliária,
e não ao conclusão da obra.
A segunda proposição é falsa, porque o limite máximo a ser cobrado da coletividade é
o valor da obra, qual seja, R$200.000,00 (duzentos mil reais).
A terceira e quarta proposições são falsas, uma vez que o limite individual da cobrança,
naquele caso concreto, será de R$100.000,00 (cem mil reais), em virtude do rateio do
valor da obra.
A quinta proposição também é falsa, haja vista que a Constituição Federal, em seu
artigo 145, prevê expressamente que os Municípios poderão instituir contribuição de
melhoria.
Portanto, a alternativa que responde corretamente a questão é a letra “A”.
Gabarito mantido – resposta letra “A”.
Indeferido. Gabarito mantido.
A primeira proposição é falsa. A instituição e extinção de tributos, em regra, só podem
ser feitas através de lei. No entanto, a majoração e redução de tributos, não. Conforme
previsão constitucional, a alteração das alíquotas do II, IRE, IPI e IOF, por exemplo, pode
ser feita através atos infralegais, como decreto do Presidente da República, por
exemplo.
A segunda proposição está correta, no entanto não justifica a primeira já que ela está
incorreta.
Portanto, a única alternativa correta é a letra “A”.
Gabarito mantido, resposta letra “A”.
Indeferido. Gabarito mantido.
A questão propõe um caso concreto através do qual requer conhecimentos dos
candidatos no tocante ao tema da cobrança judicial da dívida ativa, através da
execução fiscal, tema este previsto expressamente em edital.
Nesse sentido, a primeira proposição é falsa, uma vez que o artigo 2º, §8º da Lei nº
6.830/1980 prevê expressamente a possibilidade de substituição da CDA.
A segunda proposição é falsa, uma vez que a substituição da CDA poderá ocorrer até a
decisão de primeira instância (vide artigo 2º, §8º, da Lei 6.830/1980).
A terceira proposição é verdadeira, também conforme o contido no artigo 2º, §8º, da
Lei 6.830/1980.
A quarta proposição é falsa. Conforme a súmula 392 do STJ: “A Fazenda Pública pode
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução.”
A quinta proposição é verdadeira, também estando conforme a súmula 392, STJ.
Logo, verifica-se que apenas duas das proposições são verdadeiras, razão pela qual a
única alternativa que responde adequadamente a questão é a letra “C”.
Gabarito mantido – resposta letra “C”.

CARGO: 07 - BIBLIOTECONOMISTA
10
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2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO EM
RECURSO
23
24
25
26
32

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
DEFERIDO – Questão ANULADA.
DEFERIDO – GABARITO MODIFICADO PARA ALTERNATIVA “C”.
DEFERIDO – Questão ANULADA.
DEFERIDO – Questão ANULADA.
INDEFERITO – GABARITO MANTIDO. Os metadados são marcos ou pontos de
referência que permitem circunscrever a informação sob todas as formas, pode se
dizer resumos de informações sobre a forma ou conteúdo de uma fonte.
* O prefixo “Meta” vem do grego e significa “além de”. Assim, Metadados são
informações que acrescem aos dados e que têm como objetivo informar-nos sobre
eles para tornar mais fácil a sua organização.
Desde tempos antigos que esse tipo de informação é usado para classificar,
organizar e pesquisar.
Em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o
recurso foi indeferido, mantém-se o gabarito preliminar.

CARGO: 08 BIOMÉDICO
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO EM
RECURSO
20
23
38

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
DEFERIDO – Questão ANULADA
DEFERIDO – Questão ANULADA
DEFERIDO – GABARITO MODIFICADO PARA ALTERNATIVA “E”.

CARGO: 09 CIRURGIÃO DENTISTA
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO EM
RECURSO
17
21

40

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA.
INDEFERITO – GABARITO MANTIDO – a questão está CORRETA, tais afirmações têm-se em:
Cogo K, Bergamaschi CC, Yatsuda R, Volpato MC, Andrade ED. Sedação consciente com
benzodiazepínicos em odontologia
Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo. 2006 maio-ago; 18(2)181-8
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/01_06_2018_16.21.02.f49c64b2dfc089
4576415cfa193d4a0f.pdf.
http://www.croms.org.br/sistema/upload/arquivos/CARTILHA%20FARMACOLOGIA%20AT
UALIZADA.pdf.
INDEFERITO – GABARITO MANTIDO - Na alternativa “A” afirma-se que é uma infração
oferecer serviço gratuito a qualquer pessoa, menos as que sejam voluntariados em ONGS,
já que a questão solicita a negativa, logo, está incorreta, pois, O Código de Ética
Odontológica, o Art.20. afirma que Constitui infração ética oferecer serviços gratuitos a
quem possa remunerá-los adequadamente; e não oferecer serviços gratuitos a qualquer
população, exceto como voluntariado em ONG.
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CARGO: 10 CONTADOR
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO EM
RECURSO
31

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA.

CARGO: 11 ENFERMEIRO
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO EM
RECURSO
19
23
25

27

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA.
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA.
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO – Segundo a RDC Nº 222/2018 - Art. 14 Os sacos para
acondicionamento de RSS do grupo A devem ser substituídos ao atingirem o limite de 2/3
(dois terços) de sua capacidade ou então a cada 48 (quarenta
e oito) horas, independentemente do volume, visando o conforto ambiental e a segurança
dos usuários e profissionais.
Ao se atingir o limite máximo de 2/3 da capacidade do saco, este deverá ser substituído por
outro, ou, em serviços ou locais do serviço onde a geração de RSS é menor, admite-se que
este saco de acondicionamento possa ficar no máximo 48 horas, sem levar em consideração
o volume do mesmo, para ser substituído.
Parágrafo único. Os sacos contendo RSS do grupo A de fácil putrefação devem ser
substituídos no máximo a cada 24 (vinte e quatro) horas, independentemente do volume.
Ou seja, apenas os de fácil putrefação que devem ser substituídos no máximo a cada 24
horas, e tal questionamento não foi apresentado na prova.
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO - O protocolo pós-exposição ocupacional recomenda
ainda a realização de exames sorológicos anti-HIV e anti-HBsAg, dos profissionais e dos
pacientes fonte, a fim de direcionar a quimioprofilaxia com anti-retrovirais para infecção
pelo HIV, que deverá idealmente ser iniciada após duas horas do acidente ou a aplicação
de gamaglobulina hiperimune para hepatite B, cuja maior eficácia é obtida com uso
precoce, dentro de 24 a 48 horas após o acidente.
a Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Coordenação Nacional de DST e
Aids. Controle de infecções e a prática odontológica em tempos de Aids: manual de
condutas
Brasília;
2000[citado
2009
fev
23].
Disponível
em:
http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/manual_odonto.pdf
b Ministério da Saúde. Portaria nº 777, de 28 de abril de 2004. Dispõe sobre os
procedimentos técnicos para a notificação compulsória de agravos à saúde do trabalhador
em rede de serviços sentinela específica, no Sistema Único de Saúde - SUS. Diario Oficial
Uniao. 29 abr. 2004[citado 2009 abr 14];Seção 1:37-8. Disponível em:
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/Portarias/Port2004/GM/GM-777.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692004000100006
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/biosseguranca_quimioprofilaxia.pdf.
Manual de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis
Ministério da Saúde, 1999.
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INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO - Geralmente o edema está presente na hiponateemia
por excesso de água (hiponatremia dilucional) e não na hiponatremia real por depleção de
sódio. Ou seja, no histórico clínico, não é uma característica.
EVORA PRB; REIS CL; FEREZ MA; CONTE DA & GARCIA LV. Distúrbios do equilíbrio
hidroeletrolítico e do equilíbrio acidobásico – Uma revisão prática. Medicina, Ribeirão
Preto, 32: 451-469, out./dez. 1999.

CARGO: 17 FISIOTERAPEUTA
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO EM
RECURSO
19

22
27
31

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO - Ao se afirmar Aumento da extensibilidade das
cicatrizes, afirma-se no processo de aumento da extensibilidade das fibras
colágenas, Diminuir a tensão na cicatriz, acelerando o reparo tecidual e diminuindo
a retração da pele, evitando queloides e cicatrizes hipertrófica. Este mecanismo
aumenta a extensibilidade e não a extensão da cicatriz.
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA.
DEFERIDO – GABARITO MODIFICADO PARA ALTERNATIVA “C”.
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO - A questão está correta, sendo fundamentada
entre outros em:
Semiologia Ortopédica Pericial, do Professor Dr. José Heitor Machado Fernandes,
2ª versão do hipertexto da UFRGS.
https://www.coursehero.com/file/p7qgb0ki/Quando-a-dor-%C3%A9-exacerbadano-membro-inferior-contralateral-ao-que-est%C3%A1-sendo/
https://docplayer.com.br/33687954-Parte-i-metodos-diagnosticos.html
Embora possa haver algumas modificações de acordo com autores e pesquisas, por
não ser uma ciência exta, porém, a alternativa “A” onde o mínimo é 2, seria um
valor muito baixo para qualquer literatura de base.

33

INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO - Embora não haja consenso, pois a ciência
sempre está em estudo, o próprio INCA indica tal procedimento, onde no estudo a
seguir relata: Essas substâncias liberadas pelo organismo, ativam os receptores do
tipo m e induzem a analgesia. Estudos de experimentação básica mostraram que a
TENS de baixa freqüência é menos efetiva em animais tolerantes à morfina, quando
comparada a TENS de alta freqüência.33,34 A partir destes relatos, é possível inferir
que, pacientes em uso crônico de morfina podem não se beneficiar da analgesia
induzida pela TENS de baixa freqüência. Em situações de uso crônico da morfina, a
TENS indicada deve ser a de alta freqüência (maior que 50 Hz),15,33-35 por
apresentar um outro mecanismo de analgesia.29
Recursos fisioterapêuticos no controle da dor oncológica: revisão da literatura
Luciana Ribeiro Sampaio,¹ Cristiane Victor de Moura,1 Marcos Antônio de Resende²
Brechner TF. Cancer: rational management of cancer related
pain. In: Raj PP, editor. Practical management of pain.
Chicago: Year Book Medical Publishes; 1986. p. 312-27.
Sluka KA, Judge MA, McColle MM, Reveiz PM, Taylor
BM. Low frequency TENS is less effective than high
frequency TENS at reducing inflammation induced
13
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hiperalgesia in morphine tolerant rats. Eur J Pain.
2000,4:185-93.
34. Chandran P, Sluka KA. Development of opioid tolerance
with repeated transcutaneous electrical nerve stimulation
administration. Pain. 2003;102:195-201.
35. Johansson F, Almay BGL, Knorring LV, Terenius L.
Predictors for the outcome of treatment with high frequency
transcutaneous electrical nerve stimulation in patients with
chronic pain. Pain. 1980;9:55-61.
Sluka KA, Walsh D. Transcutaneous electrical nerve
stimulation; basic science, mechanisms and clinical
effectiveness. J Pain. 2003;4:109-21.

37

39

http://www1.inca.gov.br/rbc/n_51/v04/pdf/revisao5.pdf.
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO - Embora a figura possa não está tão nítida em
alguma prova, é possível verificar a elevação do membro, o que não ocorre nos
outros métodos citados na questão, logo, só poderia ser NEER.
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA.

CARGO: 18 FONOAUDIOLOGO
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO EM
RECURSO
22

33

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
INDEFERITO – GABARITO MANTIDO - O que geralmente ocorre em uso prolongado
da Intubação orotraqueal é uma Redução da elevação e anteriorização laríngea e
não aumento ou elevação da elevação.
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA.

CARGO: 19 JORNALISTA
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO EM
RECURSO
18
19
20

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
DEFERIDO – GABARITO MODIFICADO PARA ALTERNATIVA “E”.
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA.
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO.
O endomarketing consiste em trabalhar os conceitos e as estratégias
mercadológicas voltadas para dentro da empresa, ou seja, trata-se da aplicação de
todos os conceitos de marketing no ambiente interno da empresa e junto aos seus
colaboradores. Para Grönroos (1995) “a premissa do endomarketing é de que uma
troca interna entre a organização e as equipes de empregados deve funcionar
eficazmente antes que a empresa possa ter êxito no alcance de suas metas relativas
aos mercados externos”.
A Segmentação do mercado de clientes internos consiste em dividir os funcionários
de acordo com suas necessidades, expectativas e perfil, de modo a comunicar de
maneira mais assertiva. No caso de uma instituição de ensino, existem os
funcionários administrativos e os professores. Alguns treinamentos e canais de
comunicação devem ser pensados e executados de forma diferente para esses
clientes internos.
14
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38

No enunciado da referida questão, o ato de dividir os funcionários segundo suas
necessidades e perfil significa segmentar, dividir, classificar primeiramente, para
depois decidir a comunicação mais adequada.
Por tal motivo, recurso INDEFERIDO.
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO.
O uso de aspas no texto foi utilizado para apresentar um trecho de um editorial
publicado no site do jornal.
Editorial
é
um
texto
mais
opinativo
do
que
informativo.
O editorial possui um fato e uma opinião. Trata-se de um texto dissertativo, pois
desenvolve argumentos baseados em uma ideia central; crítico, já que expõe um
ponto de vista; informativo, porque relata um acontecimento.
O editorial pode ser lido na íntegra através do endereço eletrônico:
https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/a-nova-revolta-da-vacinaew84sqvtkipmb1jp74vk0a1wr/.
Por tais motivos, o recurso é improcedente e o gabarito preliminar será mantido.
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO.
O Media training ou treinamento de imprensa consiste em um treinamento
intensivo dirigido aos porta-vozes das empresas a fim de saberem se relacionar com
a mídia no geral.
Seu formato pode variar conforme os objetivos preestabelecidos com as
organizações. Porém, na afirmativa “E” o termo “basicamente” foi usado para,
apresentar passos de um roteiro básico de Media Training.
Portanto, na afirmativa “E” não foi constatada incorreção quanto ao roteiro de
realização desse treinamento. Por tal motivo, recurso INDEFERIDO. A banca
mantém o gabarito preliminar, letra “A”.
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO.
Não há fundamentação no artigo utilizado para pedido de recurso. Portanto,
considera-se improcedente o recurso impetrado, confirma-se a assertividade da
questão e de seu respectivo gabarito.

CARGO: 25 NUTRICIONISTA
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO EM
RECURSO
24

31

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
INDEFERITO – GABARITO MANTIDO - De acordo com os autores Olivo e
Shimokomaki (2002), as bactérias causadoras de toxinfecções alimentares como
Staphylococcus aureus podem tolerar Aa até 0,86 para multiplicação, enquanto
Salmonella ssp. tem Aa mínima para multiplicação de 0,94. Contudo, os
microrganismos Clostridium perfringens não se multiplicam em alimentos com Aw
inferior a 0,94.
http://www.ri.unir.br/jspui/bitstream/123456789/439/1/EDNA%20MARTINS-17-122014-%20FINALIZADO-.pdf.
Por não ser uma ciência exata, pode haver algumas divergências de acordo com
teses, estudos, autores, pesquisas, porém, com variações pequenas, porém, o
Aspergillus micotoxigênico tem um valor de inibição bem distante das outras
alternativas, o que o exclui das possibilidades de microorganismos geralmente
inibidos no valor de atividade de água (aW) de 0,95, sendo o mesmo inibido
com aw entre 0,80 – 0,75.
INDEFERITO – GABARITO MANTIDO - Logo após um procedimento cirúrgico indicase, geralmente, jejum, sendo muitas vezes, até de 24 horas, mantendo-se apenas a
soro glicosado. Sendo esta uma contraindicação relativa, e não absoluta. Logo, como
15
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39

a questão não distingue, fica como contraindicado a nutrição parenteral no pós
operatório imediato. Devendo-se levar em conta a prescrição médica, de acordo
como o procedimento realizado, o tipo de anestesia utilizada e outros fatores
relacionados, visto que hoje, como novas técnicas cirúrgicas e anestésicas, já há
indicação de liberação da alimentação imediata após cirurgia. Ficando então como
uma contra indicação relativa.
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA.
INDEFERITO – GABARITO MANTIDO - Utilizando a Classificação do Diagnóstico
Nutricional por Compleição Corporal:% de adequação de peso = peso atual x
100/ peso ideal (pela compleição) tem-se a seguinte tabela:

Já Pela adequação de peso (%) = peso atual x 100/ peso ideal (IMC médio):

CARGO: 28 PROFESSOR DE CIÊNCIAS
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO EM
RECURSO
19
30

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
Procedente, gabarito alterado para a alternativa “D”.
Procedente, questão anulada.

CARGO: 29 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
16
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QUESTÃO EM
RECURSO
17

18

19

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO.
Mantém-se gabarito fundamentado no PCNEM:
A capacidade de gesticular é universal, faz parte da faculdade humana de
se expressar e comunicar. Todavia, essa capacidade concretiza-se em
inúmeras diversidades – que, no plano das linguagem verbal,
corresponderia às línguas particulares e aos muitos dialetos. Pode-se
pretender “dizer” uma coisa com o corpo e ser compreendido de modo
inadequado – até contrário – por um interlocutor que possua outro
repertório gestual. Por isso, além da linguagem dos gestos de nossa
cultura, devemos aprender a de outros grupos culturais, num processo
semelhante ao do aprendizado de uma língua estrangeira. (2000, p.140)
INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO.
Mantém-se gabarito e questão. O uso do termo “anabolizantes” utilizado pelo
candidato como fundamento em seu pedido de anulação trata-se, na verdade,
juntamente com “formas de expressão da cultura corporal”, “violência nos
esportes” e “outros temas relevantes”, de um rol exemplificativo de questões às
quais os jovens e adultos devem ser capazes de analisar de modo crítico.
INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO.
Mantém-se questão e gabarito.
O autor do PCNEM afirma que a LDBEN parte de pressupostos que vinculam a área
(educação física) a um gasto energético que os alunos do curso noturno não teriam
condições de suportar, já que os mesmo já estariam exaustos do trabalho. Então
propõe questionamentos e reflexões acerca desta perspectiva trazida pela LDBEN
(1996).
O texto do PCNEM (2000) diz:
A LDBEN parte de pressupostos questionáveis, vinculando a área a um
gasto energético que os alunos, já exaustos pelo trabalho, não teriam
condições de suportar no período noturno. Tais pressupostos refletem
uma concepção limitada de Educação Física, baseada exclusivamente em
parâmetros energéticos e fisiológicos, e desconhece a possibilidade da
adequação de conteúdos e metodologias às características e necessidades
dos alunos dos cursos noturnos que trabalham, bem como a inclusão de
conteúdos específicos, como aspectos ergonômicos dos movimentos e
posturas, trabalho e lazer, exercícios de relaxamento e compensação
muscular etc.
Ao afirmar que “tais pressupostos refletem uma concepção limitada [...]”, o autor
quer deixar claro que tais pressupostos demonstram essa concepção limitada do
texto da LDBEN (1996), que entende a educação física a partir de uma visão
limitada, baseada, sim, em parâmetros energéticos e fisiológicos, deixando, por sua
vez, de lado outras possibilidades de atuação da educação física em âmbito escolar
para o público do turno norturno.

23

INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO.
Mantém-se questão e gabarito.
Encontramos nos PCNs – terceiro e quarto ciclos – que a abordagem
desenvolvimentista:

[...]defende a idéia de que o movimento é o principal meio e fim da
Educação Física, propugnando a especificidade do seu objeto. Sua
função não é desenvolver capacidades que auxiliem a alfabetização e
o pensamento lógico-matemático, embora tal possa ocorrer como um
subproduto da prática motora. Em suma, uma aula de Educação Física
deve privilegiar a aprendizagem do movimento, conquanto possam
estar ocorrendo outras aprendizagens, de ordem afetivo-social e
cognitiva, em decorrência da prática das habilidades motoras. (PCN
Educação Física, 1998)

17
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Deste modo pode-se entender que tal abordagem pode colaborar para o processo
de aprendizagem em sala de aula e de conteúdos de outras disciplinas, mas não é
esta sua função.
28

INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO.
Mantém-se gabarito preliminar, uma vez que o que torna a alternativa incorreta,
conforme solicita o enunciado, é a ausência da palavra “não”, previsto no sexto
tópico constante em OBJETIVOS GERAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO
FUNDAMENTAL. Como pode ser visto a seguir:
“reconhecer condições de trabalho que comprometam os processos de crescimento
e desenvolvimento, não as aceitando para si nem para os outros, reivindicando
condições de vida dignas” (Parâmetros curriculares nacionais : Educação física /
Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1997)

29

INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO.
O candidato posiciona-se contra o gabarito preliminar, que aponta a alternativa E
(capoeira) como a que preenche os requisitos solicitados no enunciado. Mantém-se
o gabarito fundamentado no tópico Blocos de Conteúdos, subtópico Esportes,
Jogos, Lutas e Ginásticas, constante nos Parâmetros Curriculares Nacionais Educação Física – Primeiro e Segundo Ciclo, 1997
INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO.
Mantém-se gabarito.
O candidato solicita mudança do gabarito preliminar da alternativa C para a
alternativa D, porém consta no referido gabarito a alternativa D como sendo a que
corresponde ao solicitado na questão. Fica claro, deste modo, que houve na
verdade um equívoco por parte do candidato ao observar o gabarito publicado,
tendo ele confundido a resposta referente a questão 30 (alternativa C) com a da
questão 31 (alternativa D).
DEFERIDO, QUESTÃO ANULADA.
DEFERIDO, QUESTÃO ANULADA.

31

38
40

CARGO: 31 – PROFESSOR DE GEOGRAFIA
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO EM
RECURSO
17

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
INDEFERIDO
–
GABARITO
MANTIDO
A
literatura
http://books.scielo.org/id/4xpyq/pdf/guimaraes-9788568334386-05.pdf.
vem
justamente realizar aprofundado o conceito de saúde a partir de fundamentos da
Geografia humana.
Outras
literaturas:
https://guiadoestudante.abril.com.br/orientacaoprofissional/como-posso-trabalhar-com-geografia-da-saude/.
http://www.geosaberes.ufc.br/geosaberes/article/view/623/650.

20

INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO - A questão 20 refere-se a divisão cronológica da
história da Terra e não a rochas.
18
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23

33

40

INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO - Horn, ou na tradução, chifre, corno, é uma forma
extrema do pico piramidal, um corno glacial ou chifre glacial (glacial horn), é uma
montanha que foi modificada por ação do gelo e das intempéries durante as
glaciações. Se o uso não é ambíguo em contexto de montanha, pode sê-lo utilizando
os termos mais simples de pico ou corno (horn).
Além disto, pede-se pra identificar de acordo com a forma principal apresentada na
foto, sendo esta em preto e branco, sem possibilidade de identificação de ser glacial
ou não. Embora todas as alternativas referem-se justamente a formas glaciais.
http://www.ead.uepb.edu.br/ava/arquivos/cursos/geografia/geografia_fisica_I/Geo
_Fis_A09_WEB_MI_SF_SI_SE_160409.pdf.
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO - A alternativa “C” refere-se justamente ao
crescimento horizontal no século XX zona periférica do centro, não fugindo de forma
alguma do contesto, tendo justamente como base o mesmo autor da alternativa “A”,
porém, essa se apresenta incorreta, pois as principais atividades principais são o
comercio atacadista, ou seja, vende em grande quantidade para indústrias, e não
varejista como apresenta a questão.
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA.

CARGO: 32 PROFESSOR DE HISTÓRIA
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO EM
RECURSO
16

17

23

26

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO. No Primeiro Reinado, o filho de D. Pedro I não
tinha idade para assumir o Brasil. Assim, iniciou-se um período de transição em que
o país foi governado por regentes até que o futuro imperador tivesse a idade
mínima para assumir o país – 18 anos –, conforme estipulava a Constituição de
1824.
Esse período de transição ficou conhecido como Período Regencial.
Não há fundamentação no artigo utilizado para pedido de recurso. Portanto,
considera-se improcedente o recurso impetrado, confirma-se a assertividade da
questão e de seu respectivo gabarito.
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO. Nos primeiros anos da monarquia, a vida
política do Brasil concentrava-se em torno de três grupos políticos: liberais
moderados, liberais exaltados e restauradores, cada um com suas próprias
convicções políticas. Durante o Primeiro Reinado e o Período Regencial, esses
grupos converteram-se em dois, liberais e conservadores, os quais controlaram
nossa política no Segundo Reinado.
Não há fundamentação no artigo utilizado para pedido de recurso. Portanto,
considera-se improcedente o recurso impetrado, confirma-se a assertividade da
questão e de seu respectivo gabarito.
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO. O texto da afirmativa “A” cita “alguns
monarcas” e não todos.
Não há fundamentação no artigo utilizado para pedido de recurso. Portanto,
considera-se improcedente o recurso impetrado, confirma-se a assertividade da
questão e de seu respectivo gabarito.
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO.
A afirmativa II está incorreta, pois os trabalhadores urbanos eram
chamados de sans-culottes.

19
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29
31

39

A alternativa III também está incorreta, uma vez que os trabalhadores
rurais eram camponeses livres e servos que formavam a maioria da
população francesa.
Por tais motivos, manter o gabarito com a letra “B” (I, IV e V apenas).
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO. Luiz XVI foi detido em Varennes, nordeste da
França, quando tentava fugir para a Áustria. Na imagem, vemos a carruagem
levando a família real, seguindo pela estrada de volta a Paris e escoltada pela
Guarda Nacional.
Por tal motivo, o gabarito será mantido, a letra “A”.
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA.
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO. Em 1719, o governo português proibiu a
circulação de ouro em pó em Minas Gerais, exigindo que todo o minério extraído
fosse entregue às Casas de Fundição. Ali, depois de extraído o quinto, o ouro seria
transformado em barras e devolvido a seus donos. Sentindo-se lesados, os
mineradores da região de Vila Rica rebelaram-se contra essa medida fiscal,
dirigindo-se ao governador da capitania de Minas Gerais, o conde de Assumar.
Por tal motivo, a alterativa “A” está correta e o gabarito será mantido, a letra B.
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO. Na região da Nubia - atual Sudão - o Reino de
Kush foi o criador de três das grandes cidades da antiguidade Africana: Kerma,
Napata e Meroé. Fato que torna a alternativa “E” impertinente à Civilização Egípcia.
Os antigos egípcios edificaram a maioria das aldeias e cidades às margens do Nilo.
Mênfis, que ficava a 19 km ao sul do Cairo, foi o primeiro centro de governo egípcio.
Os antigos egípcios acreditavam que seu rei, o faraó, era uma divindade, e, como
tal, ele era um governante absoluto. O Egito antigo sempre foi
uma teocracia (forma de governo na qual pessoas que se intitulam representantes
de divindades exercem o poder). O governo arrecadava um imposto pago em
mercadorias e outro sob a forma de trabalho, a corvéia, que lhe fornecia soldados
e mão-de-obra.
Dado o exposto, não há fundamentação no artigo utilizado para pedido de recurso.
Portanto, considera-se improcedente o recurso impetrado, confirma-se a
assertividade da questão e de seu respectivo gabarito.

CARGO: 33 PROFESSOR DE INFORMATICA
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO EM
RECURSO
22
28

31

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA.
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO. Worms são responsáveis por consumir muitos
recursos do computador, devido a grande quantidade de cópias de si mesmo que
costumam propagar e como consequência, podem afetar o desempenho de redes
e a utilização dos computadores. Ele é um programa que cria cópias de si mesmo,
enviando cópias de si mesmo de computador para computador.
Na frase “O Worm cria cópias de uma unidade para outra ou usando o e-mail ou
outro mecanismo para se copiar.” a palavra “se” tem a função apassivadora, pois o
verbo copiar é transitivo direto e concorda com o sujeito paciente “mecanismo”.
A palavra “se” nessa frase serve para indicar que a frase está na voz passiva, ou seja,
o sujeito sofre a ação praticada por outro agente.
O trecho “outro mecanismo para se copiar” tem o mesmo sentido de “outro
mecanismo a ser copiado”. Gabarito mantido (letra D).
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO.
Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão,
temos a esclarecer que a Banca Examinadora ao reanalisar a presente questão
20
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34

36

39
40

constatou que a alternativa correta conforme a documentação online do site
https://cartilha.cert.br/malware/ é a letra B.
Portanto, recurso indeferido, mantém-se o gabarito preliminar.
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO.
Apesar da Microsoft ter o navegador Edge, o Internet Explorer 11, ainda utiliza o
ActiveX como pode ser observado no link https://support.microsoft.com/ptbr/help/17469/windows-internet-explorer-use-activex-controls.
Tendo em vista o descrito acima, a banca recomenda pelo indeferimento do recurso
e manutenção do gabarito.
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO.
A comissão, após análise do recurso apresentado pelo candidato e revisão da
questão, manteve o indeferimento do mesmo considerando que consta no edital
como conteúdo programático fórmulas do Excel, não se limitando apenas à versão
em português do software Excel.
Sendo assim, puderam ser cobradas as fórmulas apresentadas nas duas versões
(português e inglês) do software Excel.
Portanto, a comissão mantém o gabarito preliminar.
DEFERIDO – GABARITO MODIFICADO PARA ALTERNATIVA “D”.
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO.
Em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão solicita a alternativa na qual seja apresentada a desvantagem da
memória cache, fato percebido na alternativa E, uma vez que a Memória cache
possui uma capacidade limitada. Portanto, a alternativa B não é uma desvantagem,
tendo em vista que o processador irá trabalhar em velocidade máxima, esse tipo de
memória possui alta velocidade e tem por função armazenar dados e instruções que a
CPU poderá precisar em breve. Ela possibilita que o processador tenha o mínimo de
tempo ocioso possível.
O recurso impetrado relativamente à questão foi INDEFERIDO por terem sido
considerados improcedentes. Gabarito preliminar mantido.

CARGO: 34 PROFESSOR DE INGLES
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO EM
RECURSO
18

22
23
39

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
Improcedente, gabarito mantido. “Before” está determinada pela expressão
seguinte “we filled the application”, precisando o tempo da ação e encerrando-a
no passado definitivo.
Procedente, questão anulada.
Improcedente, gabarito mantido. A questão é sobre advérbios que, quando
intensificados, geralmente emprega-se “the” antes do adverbio.
Improcedente, gabarito mantido. As sentenças estavam em letras pequenas,
porém legíveis.

CARGO: 36 PROFESSOR DE PORTUGUES
21

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Praça Guedes de Miranda, 30 – Centro, CEP 57955-000
CNPJ 12.248.522/0001-96 www.maragogi.al.gov.br

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO EM
RECURSO
22

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
Procedente, questão anulada.

CARGO: 37 PSICOLOGO
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO EM
RECURSO
17
25
40

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO.
No gabarito oficial publicado consta RESPOSTA: ALTERNATIVA C
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO.
No gabarito oficial publicado consta RESPOSTA: ALTERNATIVA D
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO.
De acordo com Morris (2004), “a terapia racional-emotiva, desenvolvida por
Albert Ellis (1973), baseia-se na visão de que a maioria das pessoas que precisam
de terapia mantém um conjunto de crenças irracionais e derrotistas de si mesmas.
Elas acreditam que deveriam ser competentes em tudo, queridas por todos,
tratadas sempre bem, rápidas para encontrar soluções de todos s problemas e
assim por diante. Tais crenças envolvem conceitos absolutos – ‘obrigações’ e
‘deveres’ – que não permitem exceções, em espaço para cometer erros”. Ainda de
acordo com Morris (2004), os terapeutas racionais-emotivos confrontam tais
crenças disfuncionais de maneira intensa, por meio de uma variedade de técnicas,
incluindo a persuasão, o desafio, as instruções e os argumentos teóricos (ELLIS &
MACLAREN, 1998, apud MORRIS, 2004, pp. 441).
Já Beck acreditava que a depressão resulta de padrões inadequadamente
autocríticos de pensamento sobre o self. Segundo a teoria de Beck, os depressivos
tem expectativas irreais, superestimam os seus fracassos, fazem generalizações
negativas arrasadoras sobre si mesmos a partir de poucas evidências, observando
apenas o feedback negativo do mundo externo e interpretam qualquer coisa
menor que o sucesso total como fracasso (MORRIS, 2004).
“As suposições de Beck sobre a causa da depressão são muito semelhantes
àquelas que fundamentam a terapia racional-emotiva, porém o estilo de
tratamento difere consideravelmente. Os terapeutas cognitivos são muito menos
desafiadores e confrontativos que os racionais-emotivos. Em vez disso, eles
procuram ajudar os clientes a examinar cada pensamento disfuncional de maneira
objetivamente científica, ao mesmo tempo em que lhes dão apoio (MORRIS, 2004,
pp. 442).

CARGO: 38 PUBLICITARIO
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
22
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QUESTÃO EM
RECURSO
23

25
36

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
INDEFERITO – GABARITO MANTIDO. Prezados Candidatos, em resposta aos
recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que, todo o
conteúdo apresentado é pertinente ao conteúdo programático de
Comunicação Digital.
Sobre a construção do escopo do projeto que a reunião de Kick-off referese a Planejamento, presença digital e setup como é possível observar no
endereço eletrônico https://resultadosdigitais.com.br/agencias/escopo-doprojeto-agencias/.
A alternativa “A” está correta e, portanto, o gabarito preliminar divulgado será
mantido. Portanto, recurso indeferido, manteha-se o gabarito preliminar.
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA.
DEFERIDO – GABARITO MODIFICADO PARA ALTERNATIVA “B”.

CARGO: 39 TERAPEUTA OCUPACIONAL
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO EM
RECURSO
17

20

32
34

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
INDEFERITO – GABARITO MANTIDO - Perda de conhecimento refere-se à perda de
consciência, desmaio. Logo, a questão está correta, pois embora ocorram quedas
em idosos devido a hipertensão, dentre as alternativas, esta não é a principal, visto
que desmaios é mais comum em casos de hipotensão arterial e não o contrário.
INDEFERITO – GABARITO MANTIDO - O Fato de CENTRAR-SE em oferecer educação
e apoio aos pacientes e a auxiliá-los a começar a explorar atividades significativas
que restaurem o sentimento de eficiência e auto-estima; refere-se a fase aguda da
lesão medular, onde O principal objetivo do tratamento na lesão medular é
prevenir ou minimizar qualquer déficit neurológico resultante. Persegue-se este
objetivo ao mesmo tempo em que são tratadas as lesões associadas possivelmente
sérias que possam colocar em risco a vida, mais do que a lesão medular.
Já a fase de pré-reabilitação é constituída do exame médico inicial e da avaliação
global pela equipe, participa
m desses grupos, médico fisiatra, assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta,
psicólogo e o terapeuta ocupacional. (TEIXEIRA In: TEIXEIRA, 2003)
Ou seja, Verificar a possibilidade (fazer o levantamento), em pacientes
tetraplégicos, de realização independente em atividades de vida diária e prática, e
confeccionando, sempre as adaptações. Sabe-se das dificuldades de um paciente
tetraplégico, mas em seu contexto e individualidade, qual seu grau de
independência? Quais adaptações necessárias para aumentá-lo? Justamente que
se busca ao verificar as possibilidades viáveis a estes pacientes.
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA.
DEFERIDO – GABARITO MODIFICADO PARA ALTERNATIVA “B”.

CARGO: 40 TURISMOLOGO
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
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QUESTÃO EM
RECURSO
23

24

28

39

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO.
O ecossistema é conjunto de seres vivos e não vivos em seus ambientes físico e
químicos, são fatores bióticos todos os organismos vivos produtores primários,
consumidores, decompositores e parasitas. E fatores abióticos ambiente físico e
químico que fornece condições de vida. Nutrientes, água, chuva, umidade, solo, sol,
ar, gases, temperatura, etc.
Esses são alguns dos conceitos importantes relacionados ao meio ambiente.
Na referida questão a banca elaboradora citou definições do ecossistema que está
relacionado ao meio ambiente e as noções sobre ecologia citados no edital do
concurso.
Por isso tudo, não foi constatado erro na referida questão. Gabarito mantido.
INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO.
Como qualquer área da Biologia, a Ecologia é repleta de termos que são
fundamentais para a compreensão de diversos temas. Sem o conhecimento correto
do que se trata cada expressão, a interpretação do conteúdo pode ser incorreta.
Diante disso, listamos a seguir alguns conceitos básicos em ecologia que são
essenciais para a compreensão dessa área. O Nicho ecológico é papel ecológico de
uma espécie em uma comunidade. Envolve seus hábitos alimentares, sua
reprodução, suas relações ecológicas e outras atividades. A Comunidade é o
conjunto de populações de espécies diferentes que vive em uma mesma área
geográfica. Biótopo é a área geográfica onde se encontra uma comunidade.
Relações ecológicas são as relações que os seres vivos possuem uns com os outros.
Essas relações podem ser entre indivíduos da mesma espécie ou espécies
diferentes. Pirâmide ecológica é a representação gráfica do fluxo de energia e
matéria em um ecossistema.
Na referida questão a banca elaboradora citou definições sobre ecologia e meio
ambiente que está compatível com o edital onde são citados assuntos como noções
de ecologia e proteção ao meio ambiente, turismo e proteção ambiental e turismo
e educação ambiental.
Por isso tudo, não foi constatado erro na referida questão.
INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO.
O Destino Turístico é um lugar até onde os visitantes e/ou turistas têm que se
deslocar para consumir um determinado produto turístico (exemplos: sol e
mar; industrial; cultural, entre outros). Um destino turístico é então um local para
onde se dirige a procura e pode estar dimensionado como um núcleo turístico. O
Destino Turístico é o local onde possui concentração de instalações e serviços
planejados para satisfazer as necessidades dos turistas. O destino turístico é o lugar
onde tem de se deslocar à demanda, a fim de consumir o produto turístico. Já o
Espaço turístico deve ser entendido como aquele que possui infraestrutura básica,
de apoio e turística, mais os elementos que atrai o turista, ou seja, os atrativos;
sejam eles naturais ou culturais. A infraestrutura básica é composta dos elementos
que são essenciais para o bem viver do ser humano, como água, luz, segurança e
serviços de emergência. Espaço Turístico é um determinado lugar geográfico no
qual acontece a oferta turística e de onde flui a demanda.
Em vista dos argumentos apresentados na referida questão, a banca elaboradora
citou definição correta sobre Espaço Turistico. Por isso tudo, não foi constatado
erro na referida questão.
INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO.
De acordo com PLOG, existem alguns tipos de turista tais como: O turista
Alocêntrico que é o tipo de turista que busca novas realidades. A viagem por si é o
principal fator que o motiva; O Turista Para-Alocêntrico que revela um especial
interesse por destinos pouco conhecidos e visitados. Gosta, no entanto, de
desfrutar das estruturas e instalações turísticas de qualidade; O Turista Psico24
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Cêntrico que apenas se interessa por destinos conhecidos e mais visitados. Aprecia
os tipos de serviços estandardizados, criados especialmente a pensar no turista. É
por norma, um indivíduo que não gosta de correr riscos e não tem interesse
particular em interagir com a população ou contexto local; O Turista ParaPsicocêntrico interessa-se por destinos conhecidos e mais visitados. É apreciador
de serviços turísticos de qualidade, mas preocupa-se em interagir com a população
local; e Turista Cêntrico por norma é onde se inserem a maior parte dos turistas.
Em termos característicos, podemos localizá-los entre o Alocêntrico e o Psicocêntrico mediante as preferências e motivações pessoais.
A banca elaboradora não constatou erro que provoque alteração no gabarito
preliminar uma vez que citou as definições dos tipos de turistas de acordo com
PLOG.

NÍVEL MÉDIO
1ª PARTE – CONHECIMENTOS DE PORTUGUES
QUESTÃO EM
RECURSO
01

02

03
04

05

06
07
08
09
10
11
12
13

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
Improcedente, gabarito mantido. A alternativa “B” não tem o termo “irrita”, mas
sim, “Se dá conta”. Por saberem o que as pessoas são e, ao mesmo tempo terem
conhecimento de que o telespectador não o sabe, os publicitários comandam por
meio da propaganda, atitudes e comportamentos.
Improcedente, gabarito mantido. A tirinha é sobre bens e consumo e de como a
publicidade tenta convencer a criança de que possuir bens materiais é mais
importante que outras coisas.
Improcedente, gabarito mantido. A questão explora a significação do termo “até”
na frase.
Improcedente, gabarito mantido. A questão especifica que a palavra deve ser
considerada de acordo com seu emprego no texto. No caso da questão
contestada, “familiar” tem o sentido de “conhecido”, “habitual”.
Improcedente, gabarito mantido. “Maravilhas” é substantivo, não qualifica
nenhum outro termo e dá nome ao que há na cidade nova, segundo a memória da
personagem.
Improcedente, gabarito mantido. “Falta” no texto é substantivo.
Improcedente, gabarito mantido. O acento grave diante do pronome possessivo
“sua” é facultativo.
Improcedente, gabarito mantido. “Falta” no texto é substantivo.
Improcedente, gabarito mantido. O verbo foi “destacado” como pede o enunciado
da questão.
Procedente, questão anulada.
Improcedente, gabarito mantido. A forma do balão indica que o telefonema quem
está falando e quem está do outro lado da linha.
Improcedente, gabarito mantido. Não se trata da expressão facial do pizzaiolo e
sim do destaque que ele dá a palavra em inglês.
Procedente, questão anulada.

CARGO: 41 GUARDA MUNICIPAL
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
25
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QUESTÃO EM
RECURSO
17

19

22

24

27

28

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
Indeferido. Gabarito mantido.
A questão solicita que o candidato indique a única alternativa que não contem uma
competência específica das guardas municipais.
Conforme artigo 5º da Lei nº 13.022/2014, a única alternativa que não apresenta uma
competência da guarda municipal é a letra “C”, uma vez que o autor da infração deverá
ser encaminhado ao delegado de polícia e não ao juiz plantonista como informado na
alternativa.
Gabarito mantido – resposta letra “C”.
Indeferido. Gabarito mantido.
A questão solicita que o candidato indique quais são os princípios mínimos de atuação
das guardas municipais, na forma do que estabelece a Lei nº 13.022/2014.
Nesse sentido, estão corretos apenas os itens I, II, III e VI, conforme o que consta no
artigo 3º da referida lei.
Assim, a alternativa que indica corretamente o que se pede é a letra “D”.
Gabarito mantido – resposta letra “D”.
Indeferido. Gabarito mantido.
A questão solicita que o candidato analise as proposições apresentadas.
A primeira proposição está correta, conforme o estabelecido no parágrafo único do
artigo 16 da Lei nº 13.022/2014.
A segunda proposição também está correta conforme previsão contida no caput do
mesmo artigo. Importante destacar que a embora ambas as proposições estejam
corretas, a segunda não é justificativa da primeira, uma vez que o que justifica a
primeira é a proteção à incolumidade física do próprio agente e da coletividade.
Desta forma, a alternativa que responde adequadamente a questão é a letra “D”.
Gabarito mantido – resposta letra “D”.
Indeferido. Gabarito mantido.
A alternativa que responde adequadamente a questão é a letra “A”, em conformidade
com o artigo 106, parágrafo único do ECA.
As demais alternativas estão incorretas:
B: o artigo 106, do ECA também prevê a possibilidade para o flagrante.
C: A comunicação deverá ser feita incontinenti ao juiz, e não no prazo de 72 horas. (Art.
107, ECA)
D: O prazo máximo para a internação é de 45 dias. (Art. 108, ECA)
E: O adolescente civilmente identificado não será submetido a identificação
compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de
confrontação, havendo dúvida fundada. (Art. 109, ECA)
Gabarito mantido – resposta letra “A”.
Indeferido. Gabarito mantido.
A Lei nº 10.741/2003 prevê em seu artigo 45 as medidas específicas de proteção ao
idoso. Nesse sentido, a única alternativa que não indica uma dessas medidas é a
alternativa “E”. As demais encontram previsão no artigo 45, incisos III, V, I e IV,
respectivamente.
Gabarito mantido – resposta letra “E”.
Indeferido. Gabarito mantido.
A questão solicita que o candidato julgue os itens apresentados em verdadeiros ou
falsos.
O item “I” é verdadeiro, em conformidade com o artigo 144, §8º, da Constituição
Federal.
O item “II” é verdadeiro, uma vez que a guarda municipal é uma atividade do Estado e,
como tal, possui poder de polícia administrativa.
O item “III” é verdadeiro, conforme dispõe o artigo 144, §8º, da Constituição Federal.
O item “IV” é verdadeiro, em consonância com o artigo 144, §8º, da Constituição
Federal.
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29

31

32

33

36

O item “V” também é verdadeiro, uma vez que em virtude dos princípios que regem a
Administração Pública, incumbe aos guardas municipais, assim como aos demais
agentes públicos, a observância da Constituição Federal e a defesa da supremacia do
interesse público.
Logo, todos os itens são verdadeiros, razão pela qual a alternativa que indica a resposta
correta é a letra “C”.
Gabarito mantido – resposta letra “C”.
Indeferido. Gabarito mantido.
A questão solicita que o candidato assinale a alternativa incorreta com relação à
segurança pública.
A única alternativa incorreta é a letra “E”, uma vez que a segurança pública é exercida
pela polícia federal, polícia rodoviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos
de bombeiros militares, conforme determina o artigo 144 da Constituição Federal.
Gabarito mantido – resposta letra “E”.
Indeferido. Gabarito mantido.
A questão solicita que o candidato julgue os itens apresentados em verdadeiros ou
falsos. Assim:
O item “I” é verdadeiro, conforme dispõe o artigo 1º, §1º do CTB.
O item “II” é verdadeiro, em conformidade com o artigo 1º, §3º do CTB.
O item “III” é verdadeiro, posto estar em conformidade com o parágrafo único do artigo
2º do CTB.
O item “IV” é verdadeiro, conforme o artigo 1º, §2º do CTB.
O item “V” também é verdadeiro, posto estar conforme o artigo 2º, caput, do CTB.
Logo, todos os itens estão verdadeiros, razão pela qual a resposta é a letra “C”.
Gabarito mantido – resposta letra “C”.
Indeferido. Gabarito mantido.
A conduta descrita encontra amparo na previsão contida no artigo 179, inciso II, do
CTB, uma vez que se trata de situação ocorrida em uma via coletora. Por esta razão,
configura-se uma infração de natureza leve, com penalidade prevista de multa. Assim,
a resposta correta é a apresentada na letra “A”.
Gabarito mantido – resposta letra “A”.
Indeferido. Gabarito mantido.
A questão solicita que o candidato indique a alternativa INCORRETA, no tocante ao
licenciamento anual de veículos.
Pois bem, a alternativa “A” está correta, conforme previsão expressa do artigo 130, §1º
do CTB.
A alternativa “B” está correta, conforme expressamente determinado no artigo 131,
§1º do CTB.
A alternativa “C” está correta, conforme determina expressamente o artigo 132, §1º
do CTB.
A alternativa “D” está incorreta. Isto porque, conforme determina o artigo 131, §2º do
CTB, o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos
relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo,
independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. O IPVA, portanto,
é apenas um dos encargos que precisam ser quitados para o licenciamento do veículo.
As multas de trânsito, ou ambientais, por exemplo, se não forem quitadas, impedem o
licenciamento do veículo.
A alternativa “E” está correta, haja vista que a regra geral contida no artigo 133, caput,
do CTB é de que o porte do Certificado de Licenciamento Anual é obrigatório.
Gabarito mantido – resposta letra “D”.
Indeferido. Gabarito mantido.
A questão solicita que o candidato assinale a alternativa correta com relação a atos
inseguros. Atos inseguros decorrem exclusivamente do fator humano, ao passo que
condições inseguras são as condições externas contrárias às normas de segurança no
trabalho.
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40

A alternativa “A” descreve o conceito de condições inseguras.
A alternativa “B” exemplifica uma condição insegura, uma vez que a falta de EPI é uma
condição insegura, posto ser uma condição externa, ao passo que a não utilização do
EPI, quando este está disponível, é um ato inseguro, haja vista depender
exclusivamente do fator humano a sua utilização ou não.
A alternativa “C” também se refere a uma condição insegura, por serem fatores
externos.
A alternativa “D” descreve corretamente o que são atos inseguros.
A alternativa “E” também exemplifica uma hipótese de condição insegura.
Logo a alternativa que responde adequadamente o que se pede na questão é a letra
“D”.
Gabarito mantido – resposta letra “D”.
Indeferido. Gabarito mantido.
A questão solicita que o candidato indique a alternativa incorreta com relação aos
Equipamentos de Proteção Individual. Nesse sentido, tecem-se as seguintes
considerações:
Os EPIs são todos os dispositivos de uso individual destinados à proteção do usuário
contra os riscos à sua saúde ou segurança durante o exercício de determinada
atividade. Assim, havendo o risco à saúde ou segurança do trabalhador, o empregador
deverá fornecer os EPIs e o trabalhador tem o dever de utiliza-los. De igual modo, sendo
de alguma forma eliminados os riscos à saúde ou segurança do trabalhador, não será
mais obrigatória a utilização dos EPIs.
Portanto, a única alternativa que está incorreta é a letra “D”, razão pela qual é a
resposta à questão.
Gabarito mantido – resposta letra “D”.
Indeferido. Gabarito mantido.
A questão solicita que o candidato analise os itens apresentados e pede que após essa
análise indique, dentre os itens apresentados, apenas os que estão incorretos.
O item “I” está correto, conforme dispõe o artigo 142 da Constituição Federal.
O item “II” está correto, conforme previsto no artigo 144, §6º da Constituição Federal.
O item “III” está correto, conforme disposto no artigo 142 da Constituição Federal.
O item “IV” está correto, conforme artigo 144, §1º da Constituição Federal.
O item “V” está incorreto, uma vez que, conforme dispõe o artigo 144, §2º da
Constituição Federal, a polícia rodoviária federal destina-se ao patrulhamento
ostensivo das rodovias federais, e não das ferrovias como indica a proposição.
Portanto, a alternativa que responde adequadamente à questão é a letra “E”.
Gabarito mantido – resposta letra “E”.

CARGO: 42 AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
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QUESTÃO EM
RECURSO
18
20

21

30

34

38

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
Deferido. Questão anulada.
Indeferido. Gabarito mantido.
A questão solicita que o candidato assinale a alternativa incorreta no tocante aos
procedimentos para habilitação de condutores.
De acordo com as normas contidas no CTB, artigos 148-A, 151, 152, 148 e 147,
respectivamente, pode-se verificar que a única alternativa incorreta é a letra “B”,
uma vez que determina que o prazo para repetir o exame será de 15 dias úteis,
quando o art. 151 do CTB não estabelece a obrigatoriedade do prazo ser contado em
dias úteis.
Gabarito mantido – resposta letra “B”.
Indeferido. Gabarito mantido.
A questão solicita que o candidato aponte a alternativa incorreta.
A única alternativa incorreta é a letra “D”. Isto porque, a avaliação psicológica só será
realizada para a primeira habilitação, salvo os casos dos condutores que exerçam
atividade remunerada ao veículo.
As demais alternativas estão corretas, conforme previsões dos artigos 152, §2º; 147,
I; 147, §2º e 147, V, do CTB, respectivamente.
Gabarito mantido – resposta letra “D”.
Indeferido. Gabarito mantido.
A questão solicita que o candidato assinale a alternativa correta quanto às normas de
circulação e conduta.
A alternativa “A” está incorreta, uma vez que é permitido o transito de veículos sobre
passeios, calçadas e acostamentos para que se adentre ou se saia de imóveis e áreas
especiais de estacionamento (art. 29, V, CTB).
A alternativa “B” está incorreta, uma vez que nessas situações, os condutores devem
deixar livre a faixa da esquerda (art. 29, VII, a, do CTB).
A alternativa “C” está correta, em conformidade com o artigo 29, VII, c, do CTB.
A alternativa “D” está incorreta. A ultrapassagem poderá ser feita pela direita quando
o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda (art.
29, IX, CTB).
A alternativa “E” está incorreta, uma vez que, nestes casos, a preferência é de quem
vem à direita (Art. 29, III, c, do CTB).
Gabarito mantido – resposta letra “C”.
Indeferido. Gabarito mantido.
A questão propõe uma situação hipotética, descrevendo explicitamente que o
condutor deixou de prestar socorro à vítima, quando poderia tê-lo feito. Neste caso
apresentado, a conduta descrita se enquadra na previsão contida no parágrafo único
do artigo 304, do CTB. Por esta razão, a alternativa que responde corretamente à
questão é a letra “B”.
Gabarito mantido – resposta letra “B”.
Indeferido. Gabarito mantido.
A questão apresenta uma imagem de um agente de autoridade de trânsito se coloca
com o braço estendido. Este gesto indica uma ordem de parada para todos os
veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelo
braço estendido, qualquer que seja o sentido do seu deslocamento. Assim, a única
alternativa que aponta o significado correto do gesto realizado pelo agente é a letra
“D”.
Gabarito mantido – reposta letra “D”.

CARGO: 43 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E 46 FISCA DE POSTURA
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - MATEMÁTICA
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QUESTÃO EM
RECURSO
16

17
20

27
28

31

32

34

35

36

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO.
A lei 𝑓 (𝑥 ) = 𝑘 ∙ 𝑎 𝑥 não é uma propriedade da função exponencial como afirma o
candidato, mas sim uma expressão algébrica da relação entre os elementos 𝑥 do
domínio e suas respectivas imagens 𝑦 = 𝑓(𝑥).
Nessa questão é dado que o elemento do domínio x=3 tem imagem y=18 e que o
elemento do domínio x=5 tem imagem y=648. Essas informações são usadas para
determinar a constante 𝑘 da expressão algébrica que relaciona o domínio e
imagem.
INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO.
A alegação do candidato é insuficiente para anular a questão.
INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO.
Sabendo-se que dos 268 números da sequência (45, 46, 47,..., 312) 134 são
múltiplos de 2 e 90 são múltiplos de 3, deve-se levar em conta que 45 deles são
múltiplos comuns a 2 e 3, ou seja, múltiplos de 6. Portanto, ao somarmos 134 + 90
tem-se os múltiplos de 6 contados duas vezes. Daí que:
268 – (134 + 90 – 45) = 268 – 179 = 89.
DEFERIDO, QUESTÃO ANULADA.
INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO.
O enunciado deseja que se diga a quanto, aproximadamente, se deve reduzir os
lados de um quadrado para que a área fique reduzida à metade.
Reduzindo-se cada lado em, aproximadamente, 29%, as novas medidas serão
reduzidas à, aproximadamente, 71% do que era originalmente. Ou seja:
A2 = (0,71 L)2 ≅ 0,5 A1 = ½ A1.
A1 – área original
A2 – área reduzida
L – lado do quadrado
INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO.
Na diferença entre dois conjuntos A e B, ou seja, A – B, o resultado é o conjunto de
todos os elementos 𝑥 ∈ 𝐴, exceto se 𝑥 ∈ 𝐵. Como 𝑥 ∈ ℤ implica 𝑥 ∉ 𝕀, temos que
ℤ − 𝕀 = ℤ.
INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO.
Na sequência natural de 1 a 100 há 10 números quadrados perfeitos e 4 cubos
perfeitos dentre os quais dois deles são comuns, 1 e 64. Portanto, o total de
números da referida sequência que são quadrados perfeitos ou cubos perfeitos são:
10 + 4 – 2 = 12 números (1, 4, 8, 9, 16, 25, 27, 36, 49, 64, 81, 100). Daí que 12/100
= 0,12.
INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO.
A alegação da(o) candidata(o) é insuficiente para anular a questão.
Acrescento que os dados considerados ilegíveis pela(o) candidata(o) são fornecidos
na questão seguinte (questão 35) em tamanho e fonte iguais a todas as outras
questões da prova.
INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO.
Todas as informações necessárias estão no próprio enunciado da questão 35.
Portanto, a solução independe do gráfico.
INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO.
Há uma diferença entre –π ½ e (–π) ½.
A primeira é a potência de base positiva precedida de um sinal de menos ( – ), ou
seja:
–π ½ = –(π ½).
½
Portanto –π é um número real.
A segunda é uma potência de base negativa (–π) e expoente ½, portanto é um
número complexo.
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Dentre as alternativas, a única que não é um número real é 0 –1 = 1/0 pois isso não
é um número.
INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO.
Essa é uma questão que envolve problemas com números naturais.
O total de divisores naturais de 44.100, cuja fatoração é 22 x 3² x 5² x 7² é obtido
pelo produto (2 + 1) x (2 + 1) x (2 + 1) x( 2 + 1) = 81. Entretanto, o enunciado pede
o total de DIVISORES INTEIROS do número 44.100, ou seja, 162.

CARGO: 44 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO EM
RECURSO
21
22

27

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
DEFERIDO, GABARITO ALTERADO PARA A ALTERNATIVA “D”.
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO.
O artigo citado na questão diz: “a fixação dos padrões de vencimento e os demais
componentes do sistema remuneratório observará:
I. a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos
componentes de cada carreira” (art. 39, §1º)
O item I da questão 22 exclui a “complexidade”, sendo assim, torna-se falsa.
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO.
A questão pede a alternativa INCORRETA.
O decreto nº 1.171, de 22 de 22 de junho de 1994, que trata do Código de ética do
servidor público, diz que:
Seção II, XIV - são deveres fundamentais do servidor público:
h) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra
qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder
estatal. (Alternativa D está incorreta)
P) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função
(alternativa C está correta).
Diante disso, como a questão pede a alternativa incorreta, a resposta da questão
27 é a alternativa D.

CARGO: 45 FISCAL AMBIENTAL
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO EM
RECURSO
22

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO.
Mantém-se gabarito preliminar
Conforme texto disponível no site da ANA (Agência Nacional de Águas), no link a
seguir https://www.ana.gov.br/panorama-das-aguas/quantidade-da-agua/aguasubterranea, a única alternativa apontada como incorreta se trata da corresponde
ao gabarito preliminar.

CARGO: 47 TECNICO EM AGRO ECOLOGIA
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
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QUESTÃO EM
RECURSO
21
27
30

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
DEFERIDO, QUESTÃO ANULADA.
DEFERIDO, QUESTÃO ANULADA.
INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO.
Mantém-se gabarito.
II- “Os bovinos não transmitem imunoglobulinas durante a gestação, uma vez que
a placenta da vaca não permite a passagem de anticorpos da mãe para o filho.
Isso faz com que ao nascer o bezerro seja susceptível a microrganismos
patogênicos que não oferecem risco algum a um adulto. As imunoglobulinas são
transmitidas através do colostro, que é o primeiro leite produzido após o parto, e
garante imunidade nas primeiras semanas de vida, até obterem a capacidade de
produção de anticorpos (BESSI et al.,2002; OLIVEIRA et al., 2007).
É de extrema importância que o bezerro ingira o colostro nas primeiras três horas
de vida, pois é o momento em que está apto à absorção das imunoglobulinas que
estão em alta concentração no colostro. Com o passar das horas, este processo se
reverte. A concentração de anticorpos presentes no colostro diminui, o estômago
do bezerro inicia atividade digestiva, acabando por digerir anticorpos contidos no
colostro ao mesmo tempo em que o intestino vai perdendo a sua capacidade de
absorção de imunoglobulinas (BESSI et al., 2002).” (OLIVEIRA, 2015, p. 78)
III- “O manejo, como marcação, corte e desinfecção do umbigo, aplicação de
vermífugo e pesagem, deve ser efetuado um dia após o seu nascimento para não
interferir no vínculo materno-filial. Quando o manejo do bezerro é realizado no
dia do nascimento aumenta a probabilidade de rejeição materna (PARANHOS DA
COSTA et al., 2006).” (OLIVEIRA, 2015, p. 79)

36
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REFERÊNCIA:
Oliveira Filho, Amado de (org.). Produção e Manejo de Bovinos de Corte./ Amado
de Oliveira Filho (organizador). Cuiabá-MT: KCM Editora, 2015. 155p.; (versão ebook).
DEFERIDO, GABARITO ALTERADO PARA A ALTERNATIVA “C”.
INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO.
Mantém-se gabarito preliminar
Todos o itens estão corretos de acordo com o Humane Farm Animal Care Referencial de Bem-Estar Animal, Janeiro, 2018 (SUÍNOS)
Manejo com tranquilidade:
a. Os suínos devem ser manejados com calma e firmeza, e esforços devem ser
empreendidos para que se evitem dores e diestresse desnecessários.
b. Animais não devem ser puxados ou arrastados pela cauda, orelhas ou pelos
membros.
c. O uso do bastão elétrico (choque) é proibido, exceto quando a segurança do
animal ou do humano estiver em risco, e apenas como último recurso. No caso do
uso emergencial, uma explicação detalhada deve ser documentada nos registros
da granja.
d. Os remos e tábuas de manejo podem ser usados para manejar os suínos, mas
não devem ser usados para bater violentamente, a ponto de provocar vergões ou
contusões nos animais.
DEFERIDO, QUESTÃO ANULADA.
DEFERIDO, GABARITO ALTERADO PARA A ALTERNATIVA “A”.

NÍVEL FUNDAMENTAL II
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CARGO: 56 PINTOR
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO EM
RECURSO
23

30

33

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO – A lixa mais adequada para preparo da primeira
pintura é 80 ou 100, como afirmar a apostila do pintor da Prefeitura de São Paulo:
http://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/temp/apostila_pintor2.pdf.
https://pedreirao.com.br/pintura-interna-passo-a-passo/
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO – Embora possa arriscar e deixar mais tempo, o
tempo ideal para que não haja risco de manchas ou resíduos é de 7 dias, tempo suficiente
para secagem completa do produto, não havendo necessidade de mais tempo. Além
disto, como há variação de acordo com cada fabricante, além da variação do local de
aplicação, como pintura interna e externa, tem que se ter um consenso para todos, sendo
este, 7 dias. E o prazo máximo encontrado nos fabricantes foi de até 14 dias, onde as
outras alternativas ultrapassariam esse tempo limite ou seria muito pequeno o prazo.
http://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/temp/apostila_pintor2.pdf.
INDEFERIDO – GABARITO MANTIDO – Como a questão não relata tipo de pistola, deve-se
utilizar um termo padrão, variando de acordo com cada literatura, sendo 40 cm uma
distância muito grande.
Segue literaturas:
Obtenção do padrão de pintura
A pistola de pintura deve ser posicionada a uma distância aproximada de 20 cm da
superfície, e alinhada (horizontal e verticalmente) com a superfície. A pistola de pintura
deve ser movimentada ao longo da superfície sem flexionar o pulso, mantendo a pistola de
pintura apontada diretamente (em linha reta) para a superfície. A movimentação em
ângulos da pistola de pintura causa um acabamento não uniforme.
http://www.norblast.com.br/tecni.html
https://opintorconsultoria.com/como-pintar-com-pistola/

40

http://construindodecor.com.br/pintura-com-pistola-e-compressor/
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA.

NÍVEL FUNDAMENTAL I
1ª PARTE – CONHECIMENTOS DE PORTUGUES
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QUESTÃO EM
RECURSO
10
12
13

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
Improcedente, gabarito mantido. A forma verbal “fujam” pede para que os
personagens ajam, “fugir” é verbo de ação.
Procedente, gabarito alterado para a alternativa “A”.
Improcedente, gabarito mantido. No contexto da frase “jamais” nega o que poderia ser,
afirma que “não” vai acontecer.

CARGO: 58 AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E 59 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – MATEMÁTICA
QUESTÃO EM
RECURSO
22

38

40

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO.
Obviamente, ao se pedir o peso do inhame, é senso comum que o instrumento de
medição esteja em equilíbrio. Não fosse dessa forma, ai sim, seria necessário
informar quais as condições de tal instrumento na medição.
INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO.
Os conteúdos necessários para a solução dessa questão são Sistemas de Medidas
ao se fazer conversões de quilômetros para metros e de horas para segundos, e
Conjunto dos Números Racionais ao se fazer simplificação de frações.
81 𝑘𝑚 81.000 𝑚 90 𝑚 180 𝑚
=
=
=
⇒ 8 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
1ℎ
3.600 𝑠
4𝑠
8𝑠
INDEFERIDO, GABARITO MANTIDO.
1 saca corresponde a 60 kg, portanto,
½ saca corresponde a 30 kg.
30 meias sacas correspondem a 30 x 30 kg = 900 kg = 1.800 pacotes de ½ kg.

Maragogi, 08 de outubro de 2019.
Prefeitura Municipal de Maragogi - AL
Instituto de Desenvolvimento Humano e Tecnológico - IDHTEC
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