
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ-PI 

RESULTADO DOS RECURSOS – CONTRA GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

Tendo em vista a divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, e atendendo à solicitação de 
alguns candidatos que impetraram recursos contra tal resultado, nos moldes estabelecidos no Edital, a 

Comissão Organizadora do concurso divulga o presente resultado. 
 

Teresina (PI), 09/05/2016 
 

Comissão Organizadora do concurso público 

 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Esta questão trata do entendimento sobre o uso da conjunção. As conjunções são 

classificadas de acordo com o tipo de relação que estabelecem. No entanto, nem sempre a 

classificação gramatical tradicional de uma conjunção lhe pode ser aplicada em determinados 

contextos.  No caso do item II, a oração “mas na convergência de valores humanitários e 

ecológicos.." (L.15/16), o conectivo em negrito, que tradicionalmente é classificado como conjunção 

adversativa, no contexto em que está inserido, apresenta valor de adição, ou seja, a ideia introduzida 

por ele não faz oposição à ideia anterior, por isso não apresenta valor de  adversidade, mas 

equivalência semântica a “e sim” - adição. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: No caso em análise, a questão versa sobre a capacidade cognitiva do candidato de 

perceber o desenvolvimento da ação expressa pelo verbo. Neste sentido, sendo uma ação verbal 

concluída, poderá haver análise do seu resultado, pois já passada. Não é o caso da ideia que está 

sendo expressada pelo verbo na oração “Hoje vivemos uma fase nova da democracia” (L.14) que 

claramente expressa uma ação em desenvolvimento, que continua no presente. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 
 

 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão, hão de se levar em consideração os fonemas apresentados na cadeia sonora da 

palavra. Assim, na palavra “fazem” tem-se, conforme a transcrição, [fazei], pois na letra ‘m’, que serve como 

símbolo de nasalização do fonema /e/, apresenta-se embutido o fonema /i/, ocasionando a presença de uma vogal 

e uma semivogal [ei]. Já na palavra “comum”, a letra “m” no final da palavra não apresenta fonema algum. Portanto, 

“u” e “m” formam um único fonema, /u/ nasalizado. Quando existem duas letras que representam um só fonema, 

isso é um dígrafo. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A letras constituem, na escrita, a representação gráfica dos fonemas. Há casos em que as letras 

não representam fonema algum, servem apenas como símbolo de nasalização.  No caso da palavra “previamente” 

(L.2), o ‘n’ em destaque, não vale por uma consoante, pois não representa fonema algum, não sendo consoante 

nesta cadeia sonora, mas está sendo usado apenas para nasalizar o fonema /e/, por isso não representam encontro 

consonantal as letras destacadas. De igual forma, a letra “h” na cadeia sonora da palavra “Hoje” (L.14) não 

representa fonema algum, é apenas uma letra decorativa. Por isso, não pode ser classificada, do ponto de vista 

fonético, como uma consoante brasileira. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão versa sobre a interpretação da tirinha, extraindo o  efeito de humor presente nela. 

Neste caso, os mecanismos que constroem o sentido nestes textos, para se perceber o efeito de humor, dão-se 

efetivamente no quarto e quinto parênteses, quando há a contraposição da literalidade do que foi dito pela 

professora. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Questão versa sobre a cognição do candidato sobre as informações presentes no texto. O 

enunciado exige atenção “com relação à formação do ser humano”. Neste sentido, extrai-se do o contido na 

letra “C”, podendo, inicialmente, como elemento ratificador a afirmação: “Muda talvez  tudo, mas não o 

caráter ou o tipo. O avarento de Teofrasto seria como o avarento de hoje, só economizando moedas 

diferentes e de outra forma.” (L.32/34). A partir daí, elementos de formação vão se construindo a partir de 

afirmações contidas a partir das linhas 35 e seguintes. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão o vocábulo “-se” funciona como partícula apassivadora, considerando que o 

verbo “perceber”, neste contexto, é transitivo direto. Assim, a oração: “que no tempo e no espaço ocorrem 

diferenças enormes, (L.33/34), funciona como oração subordinada substantiva subjetiva por força da 

apassivação.   
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 



 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Para esta questão, o candidato  diz que o correto é a letra “A”. Não prospera a 

afirmação. O enunciado da questão pede que se “marque a alternativa que permite a ênclise ou a 

próclise, facultativamente:”. Na letra “A”, não pode haver ênclise, porque o pronome relativo atrai 

obrigatoriamente o pronome oblíquo átono.  Já na letra “B”, por estar o verbo “confinar” no infinito, 

pode ocorrer a próclise, como está, ou a ênclise atraído pela preposição “em”. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão, o candidato se limita a dizer que “A QUESTÃO ESTÁ 

INCOERENTE, FALTA ALGUMA INFORMAÇÃO”, mas sem dizer em que reside a informação 

que se faz ausente. Assim, fica prejudicada a análise por força da ausência de argumentos 

consistentes do recurso.   

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Neste caso, a ideia de concessão não é para estabelecer um oposição, mas um 

exceção/concessão, pois o entendimento, pelo contexto, é que o pré-adolescente já teria algo inscrito 

em sua mente, mas naquele momento não se imaginava isso. Quebra da expectativa, da lógica. É o 

caso. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão trata de mera contagem de fonemas, bastante, apenas, que se conheçam 

as formas de representação na escrita dos fonemas em uma cadeia sonora. Neste caso, apresentam-

se as palavras “homúnculo”, cuja transcrição é [omuculo] com o fonema /u/ nasalizado. Portanto, 

percebe-se 7 fonemas nesta cadeia sonora. Já na palavra “ocorrem”, a transcrição se faz 

[/o//c//o//r//e//i/] com o fonema /e/ nasalizado. Isso porque a letra “m” além de símbolo de 

nasalização traz embutido em si o fonema /i/, sem o qual a palavra não teria sentido na língua 

portuguesa. Portanto, na cadeia sonora do  vocábulo “ocorrem”, há 6 fonemas.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão, o inconformismo do candidato está em afirmar que a palavra 

“homúnculo” significa “homem grande”. Essa questão se resolve com uma simples consulta ao 

dicionário antes de impetrar o recurso. Assim, como o candidato não consultou o dicionário antes de 

impetrar o recurso vai o que diz o dicionário Aurélio, Editora Nova Fronteira, ano 1999, 3ª edição, 

p. 1060: “homúnculo. [ Do lat. homunculu.] S.m.1. homenzinho. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão, a palavra “calor”, v.3, é objeto direto do verbo fazer, portanto é 

paciente da ação verbal. Já palavra “chora”, no contexto em que se insere, não comporta a 

interpretação contido no recurso, como diz o candidato: “porém “chora” não possui sentido 

conotativo de pesar, e sim o sentido da ausência de mata ciliar nas margens dos rios que resulta a 

morte dos mesmos. No contexto do poema, “chora” significa lamento, pesar. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 
 

 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão, o núcleo central de informação do texto não tem por finalidade 

destacar a aceitação do funk pelos meios de comunicação. A pretensão central do texto é mostrar a 

evolução do funk com o passar do tempo. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quando se diz meios de comunicação se tem uma pluralidade de meios de 

comunicação, mas quando se diz “internet”, tem-se um meio singular. Assim,  conduta da juventude 

na aceitação do funk, NÃO está condicionada às informações veiculadas pelos órgãos de 

comunicação. Por isso, não se pode marcar a alternativa “A”, como quer o candidato.   

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 

 



 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão, o objetivo é extrair a informação que se sobressai nos três últimos 

parágrafos, aquela que se traz como a essência. A letra “C” traz a informação síntese quanto aos 

parágrafos apresentados que pode ser ratificada a partir da  afirmação: “Hoje se tem uma facilidade 

enorme em ouvir a música que quiser e as crianças já nascem ouvindo funk.” (L.39/40). 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão, letra não é uma opinião, mas uma justificativa para o que se opinou, 

que está contido na letra “A”. Na letra “B”, a simples da existência “eu” no contexto da frase não 

significa que esteja presente uma opinião do autor, mas apenas ou relato desprovido de opinião. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: :  A expressão “de todos os órgãos públicos” (L.24) é restritiva de “proibições”, 

sendo executor da ação, agente da ação em relação a um substantivo abstrato, portanto forma locução 

adjetiva e desempenha a função sintática adjunto adnominal, mas “desses bailes” (L.25) é paciente 

da ação nominal de “produtores” (L.24), funcionando, sintaticamente, como complemento nominal. 

Logo, não desempenha a mesma função sintática. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão pede que o candidato identifique a alternativa em que ocorre erro em 

relação à norma culta. Não se  dizer que ocorra erro na letra “A” por uso do vocábulo “estourou”, 

inclusive a palavra está entre aspas. A língua padrão permite o uso da conotação. Já na letra “B”, na 

oração ““...mesmo com tantos problemas que o Brasil está passando,” (L.12/13), ocorre erro de 

regência, pois a norma culta, ou padrão,  determina que a oração seja escrita da seguinte forma: 

“...mesmo com tantos problemas por que o Brasil está passando,” (L.12/13). A preposição “por” é 

exigência do verbo passar, devendo a mesma ser colocada antes do pronome relativo “que”. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: No contexto em que inserida, a forma verbal “venham” (L.41) está no presente do 

subjuntivo, portanto traduz uma ação hipotética no presente. Já a forma verbal “enfrentam” (L. 23) 

- não exprime uma ação que se exauriu no momento da fala, portanto não se trata de uma “Ação 

momentânea no presente”, mas uma ação em ocorrência com habitualidade ou frequência, presente 

durativo. Quanto à letra, a forma verbal “gritavam” (L.5) expressa o pretérito imperfeito do 

indicativo que indica uma ação em desenvolvimento no passado, portanto não se trata de uma ação 

acabada no passado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao predicado, o nome é o elemento central da frase-declaração quando o 

predicado é formado a partir de um verbo de ligação, cujo núcleo do predicado é o predicativo 

representado por um adjetivo ou palavra  equivalente através da transmutação (nome). 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão pede para o candidato marcar a alternativa em que há equivalência entre 

o fragmento transcrito e a ideia indicada ao lado dele. Portanto o candidato deve demonstrar 

entendimento sobre a informação veiculada no contexto da frase.  No tocante à letra “A”, a oração 
“...fez tanto sucesso” (L.12)  é a causa, é o desencadeador da consequência  do fato de que “todo mundo 

está gritando que "tá tranquilo, tá favorável". Já a letra “B”, a oração  “Logo todos os brasileiros 

gritavam...” (L.5) não é conclusão, mas sim a ideia é temporal.  Em relação à letra “C” “Mesmo com tantos 
problemas que os bailes funk enfrentam para continuar existindo” (L.22) o sentido expresso não é de 

explicação, mas de concessão. Finalmente, na Letra “D” o sentido expresso na conjunção “pois” em, 
“...pois, na internet, além de ainda estar tranquilo, também está favorável.” (L.37/38) não é de oposição, 
mas de explicação. Por isso alternativa a ser marcada é a letra “A”. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A letra “A” apresenta uma oração que se inicia pelo pronome oblíquo átono “Se”. 

De acordo com a norma de emprego dos pronomes átonos, não se inicia oração com pronomes 

oblíquos. Na letra “C” não se usa o verbo “ter” como impessoal na acepção  do verbo “haver” ou do 

verbo “existir”. Já na “D”, há um erro de regência, pois o verbo gostar rege a preposição “de” que 

deveria ser colocada antes do pronome relativo. Logo a oração deveria ser escrita da seguinte forma: 

“o exemplo de que eu mais gosto de usar.” (L.8).  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 



 
CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão,  a partícula “se” em “Hoje se tem uma facilidade enorme em ouvir a música 

que quiser,..” (L.39), ainda que se tome a partícula “se” como índice de indeterminação do sujeito, nestes 

casos fica a critério do articulista determinar ou não o sujeito. Se resolver não o determinar, utiliza como 

critério de estilo o índice de indeterminação do sujeito, mas é uma mera faculdade, não se podendo afirmar,  

de acordo com o contexto em análise, que o articulista “não teve como determinar o autor da ação evidenciada 

na frase.”. Quanto à numeração apresentada ao lado da frase, esta não impede a análise posta, uma vez que se 

trata de análise com frase destacada que encerra a possibilidade de cognição a partir dela própria. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Com relação a esta questão, passa-se a fazer a seguinte análise: No texto, na letra “A”, a 

expressão “...para todos nós favelados” (L.19/20) não completa o sentido de “válvula” (L.19), mas sim é 

adjunto adverbial de finalidade. Basta reescrever a oração: “O funk é um presente de Deus para todos nós 19 

favelados" vê-se que a expressão em destaque não é paciente do vocábulo “válvula”, não mantendo com ela 

nenhuma relação de subordinação, eliminando a possibilidade de de que ela mantenha relação completiva 

com a palavra “válvula”. Já na letra “B”, em  “O grito foi repetido pelos integrantes do grupo” (L.4), não há 

predicado nominal, pois se trata de voz passiva, cujo verbo principal da locução é um verbo significativo que 

está no particípio “repetir”.  Quanto à letra “C”,  a palavra “tranquilo” é um adjetivo. O adjetivo é a classe 

gramatical que serve como modificador (caracterizador) do substantivo ou de palavra equivalente. Portanto, 

“tranquilo” (L.15) é um modificador de “alguém” (L.15). Por fim, na letra “D”, o verbo “penetrar” (L.27) é 

intransitivo, e o verbo “perseguem” (L.24) é transitivo direto. Por isso NÃO são formas verbais com a mesma 

regência.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na letra  “D”,  O vocábulo “brasileiros” (L.5) é formado por derivação imprópria. Isso 

porque o sufixo “-eiro” é formador de adjetivo. No entanto, o, originalmente, adjetivo, no contexto em que se 

insere, está sendo empregado como substantivo por força do artigo que o precede. Ou seja, ocorre a mudança 

de classe sem que haja alteração da estrutura da palavra. Isso é derivação imprópria. Quanto à letra “C”, na 

oração “...o funk não existiria mais.” (L.30), se o verbo existir for trocado pelo verbo “haver”, o sujeito NÃO 

se mantém o mesmo, pois o verbo existir é pessoal e pede sujeito, já o verbo haver, no sentido de existir, é 

impessoal, por isso não tem sujeito. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão, observa-se a oração “Em “...me faz tão pequeno”. Neste caso há  predicado 

verbo-nominal.  Para que haja um predicado verbo-nominal é necessário que exista um verbo significativo, 

“fazer”, no caso transitivo direto, e um predicativo do sujeito ou do objeto. O vocábulo  “pequeno”, no caso 

é gramaticalmente adjetivo e sintaticamente é predicativo do objeto que é representado pelo pronome oblíquo 

“-me”. É o que basta. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: MATEMÁTICA BÁSICA 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão não apresenta nenhum erro material. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: MATEMÁTICA BÁSICA 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão não apresenta nenhum erro material. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: MATEMÁTICA BÁSICA 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: 0,999...+0,0999......=9/9+9/90=99/90=11/10 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O comando devidamente testado e disponível no site oficial se refere ao atalho 
Inprivate. 
A questão permanece inalterada. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os candidatos estão alegando que a prova está ilegível, mais a questão de forma clara 
demonstra que a suposta fórmula está errada, pois não existe formula com dois pontos ou ponto e 
vírgula utilizando apenas o sinal de igual, a questão induz ao candidato a noção mínima da fórmula, 
devendo o mesmo saber que ela é invalida e possuindo a devida resposta correta. A questão permanece 
inalterada.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A gabarito preliminar está incorreto, a alternativa I está CORRETA, pois o clique com 
o botão esquerdo do mouse efetiva uma escolha ao clicar, ou seja, ao clicar no menu iniciar no canto 
inferior esquerdo, realmente irá abrir o menu iniciar. Por isso a questão possui todas as afirmativas 
corretas, passando agora o gabarito para  a alternativa “D” (Nenhuma afirmativa é falsa). 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 



 

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Assiste razão ao candidato. Os termos deveriam estar destacados em negrito para 

que o candidato tivesse a exata compreensão sobre análise a ser  feita a partir deles. No entanto,  tais 

destaques não se apresentam na alternativa dada como certa. Portanto, os destaques comportariam 

elemento definidor para a resposta do candidato. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na oração “o capital físico de que necessitam” (L.8), expressão de “de que” 

completa o sentido do verbo. Isso porque o vocábulo “que’ é pronome relativo e a preposição “de” 

é exigida pelo verbo “necessitar”. Reescrevendo: “Necessitam do (de+o) capital físico = “que””. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A oração a partir da qual deve ser feita a análise da expressão em destaque é “o 

novo hipercapitalismo está (...) sendo substituído pelo conceito de acesso.” (L3/4). Neste caso, trata-

se de voz passiva analítica em que a expressão “pelo conceito de acesso” é o agente da passiva, logo 

é o agente da ação verbal.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Ora, a oração “A rápida transformação do novo hipercapitalismo está 

transformando a propriedade num modelo antiquado,” (L.2/3), quando transformada para a voz 

passiva, obtém-se a seguinte reescritura: “A propriedade está sendo transformada pela rápida 

transformação do novo capitalismo num modelo antiquado”.  Neste caso, a expressão “pela 

rápida transformação do novo capitalismo” constitui agente da passiva, ou seja, agente da ação 

verbal. Assim, para efeito de esclarecimento primário, agente é aquele que executa a ação. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O produto de dois número irracionais pode ser racional ou irracional. A questão 
possui duas alternativas plausíveis, por isso, decide-se pela anulação. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:. A alternativa D justifica-se pela propriedade geral. O conjunto vazio está contido em 
qualquer conjunto. Quando coloca-se ele entre as chaves ela passa a não ser mais conjunto vazio e sim 
um conjunto unitário cujo o elemento é o vazio. Por isso esse conjunto unitário cujo p elemento é o 
vazio ele não está contido no outro conjunto cujos os elementos são 3 e 4. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão não apresenta nenhum erro material, a alternativa correta é mantida de 
acordo com o gabarito. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: v=1.000/3 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: V=57x2,14=178,98 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: a expressão embora seja afim a física, o desenvolvimento é trigonométrico. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 



 

CARGO: NUTRICIONISTA E NUTRICIONISTA CAPS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN, pagina 
13, as fases do ciclo de vida contempladas são: 
Criança: menor de 10 anos de idade 
 Adolescente: maior ou igual a 10 anos e menor que 20 anos de idade 
Adulto: maior ou igual a 20 anos e menor que 60 anos de idade 
Idoso: maior ou igual a 60 anos de idade 
Gestante: mulher com idade maior que 10 anos e menor que 60 anos idade 
Desta forma, o gabarito certo da referida questão é letra “B” 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Para que o alimento cozido seja livre de microrganismo deve-se levar em conta 
o binômio tempo/temperatura. Isso permite que a refeição seja segura para o consumo.  
 
Portaria CVS-6/99, de 10.03.99, página 10. 
 
O alimento cozido deve então ser aquecido observando o tempo e temperatura a qual foi submetido. 
Acima de 74ºC ou atingir o centro geométrico do alimento,  
70ºC durante dois minutos ou  
65ºC por tempo mínimo de quinze minutos. 
 
A questão pede que o candidato assinale a opção que não está de acordo com as normas. Sendo o gabarito 
certo a letra “D” 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O conceito apresentado na alternativa “C” desrespeito a seleção e não ao processo de 
recrutamento, ou seja, não é no recrutamento, mas sim na “seleção” que é feita a análise do candidato. No 
recrutamento ocorre o chamamento do candidato ao cargo.  
 
Gabarito permanece inalterado, letra “A” 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A perda de peso usual superior a 2% em um mês é considerada grave e não 
significativa, o que torna a alternativa “A” incorreta. Já alternativa “D” encontra-se correta porque afirma 
que a perda de peso superior 10% é classificada como grave e não moderada. 
Gabarito permanece inalterado, letra “D” 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 



CARGO: NUTRICIONISTA E NUTRICIONISTA CAPS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Devido a apresentação de referência que justifica a argumentação do(a) candidato(a) 
julgo por deferir o recurso. A referência bibliográfica usada para elaboração da questão apresenta um 
intervalo de referência diferente do intervalo apresentado na fonte bibliográfica apresentada no recurso. 
Como não há citação expressa no edital e nem na questão de referência bibliográficas, é de livre escolha a 
referência bibliográfica utilizada pelo candidato, desde de que, está seja fidedigna. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão pede a alternativa certa de acordo com a Sociedade Brasileira de 
Alimentação e Nutrição – SBAN. Essa recomendação para adultos jovens está claramente descrita na 
alternativa “C”. A mesma pode ser consultada no manual de atendimento nutricional para adultos, página 
28. 
 
Gabarito fica, portanto, inalterado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Devido a apresentação de referência que justifica a argumentação do(a) candidato(a) 
julgo por deferir o recurso. A referência bibliográfica usada para elaboração da questão apresenta um 
intervalo de referência diferente do intervalo apresentado na fonte bibliográfica apresentada no recurso. 
Como não há citação expressa no edital e nem na questão de referência bibliográficas, é de livre escolha a 
referência bibliográfica utilizada pelo candidato, desde de que, está seja fidedigna. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso das questões acima a banca analisou e verificou que faltou a letra 
u, no entanto essa falta não prejudica o entendimento do candidato principalmente quanto ao 
entendimento do conhecimento específico. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso das questões acima a banca analisou e verificou e se fundamentou 
nos endereços abaixo: 
 
 
Autor (es): Raffaella Rossetto; Antonio Dias Santiago  
Doenças causadas por bactérias.  
Raquitismo da soqueira - Bactéria Leifsonia xyli subsp. xyli 

Pesquisadores consideram o raquitismo da soqueira a mais importante doença da cana-de-
açúcar em todo o mundo. O raquitismo pode causar prejuízos de 5 a 30% da produtividade e 
infeccionar até 100% do canavial.  

Não existe qualquer sintoma externo característico da doença que possa ser visualizado 
para o diagnóstico. Por isso, em alguns casos, o produtor pode não saber que seu campo está infectado. 
O produtor só tomará conhecimento do raquitismo quando observar o subdesenvolvimento dos colmos 
rebrotados da touceira depois da colheita.  

A doença leva a um crescimento retardado das touceiras e colmos menores, tornando o canavial 
desuniforme. Nas touceiras doentes observam-se, então, colmos mais finos e internódios (região entre 
os nós) curtos, o que causa redução da produtividade. Se faltar água às plantas durante a manifestação 
do raquitismo da soqueira, seus efeitos serão mais intensos e ocorrerá enrolamento das folhas. 
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de 
cucar/arvore/CONTAG01_78_22122006154841.html 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso das questões acima a banca analisou e verificou e se fundamentou 
no livro abaixo: 
PROCESSOS DE METORIZAÇÃO E SOLOS: AÇÃO GEOLÓGICA DO VENTO; DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E 

DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. Compilado por Paulo Aguiar. Pág. 05 
Cristalização de sais. - em climas áridos e semiáridos, os sais solúveis não são removidos pelas águas, 
pois a precipitação pluviométrica é insuficiente. Dá-se então o inverso; em vez de os sais serem 
lixiviados e conduzidos do fundo à superfície pelas poucas águas que ocasionalmente são precipitadas, 
e que sobem novamente à flor da terra, graças à ação capilar. Com isso, dissolvem-se muitos sais que 
são precipitados quando a água se evapora. Quando a cristalização se dá em fendas, estas tendem a ser 
aumentadas, graças ao esforço do crescimento dos cristais. A repetição secular deste fenómeno faz com 
que as rochas se desagreguem lentamente. À superfície a água é evaporada e os sais (sulfatos, cloretos, 
nitratos, carbonatos). 
Quanto ao emprego do hífen a Banca entende que de maneira alguma esse fato contribuiu para 
a falta de entendimento do enunciado das alternativas. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 
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CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA –AEE 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÕES: 35 a 38 e 39 e 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso das questões acima a banca analisou e verificou que o conteúdo 
das questões acima constava no edital, porém o mesmo foi retificado e o elaborador não se ateve a esta 
mudança, porém a Banca é justa de acordo com o edital e faz opção pela anulação das mesmas. 

CONCLUSÃO: Questões NULAS 

 
 
 
 

 

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou e se fundamentou 

nos livros dos Geógrafos: Prof. Geraldo Lopes, Prof. Roberto Lobato e Prof. Milton Santos. 

21) A linguagem geográfica necessita da formulação de conceito - chaves como pré –requisitos para 

análise dos fenômenos geográficos. Todos os conceitos abaixo se referem ao espaço geográfico, 

EXCETO. 

(A) “espaço geográfico é a união dos elementos físicos e culturais da paisagem” É ESPAÇO 

GEOGRÁFICO SEGUNDO O Prof. Roberto Lobato 

(B) “O espaço geográfico é o ambiente original próprio da natureza, composto pelos rios, a vegetação, 

os relevos, elementos climáticos, entre outros fatores que caracterizam o que há neste espaço”. NÃO É 

ESPAÇO GEOGRÁFICO 

(C) “espaço geográfico é a natureza socializada, pois, muitos fenômenos apresentados como se fossem 

naturais, são, de fato, sociais”. É ESPAÇO GEOGRAFICO SEGUNDO O Prof. Milton Santos 

(D) “o espaço geográfico é o espaço construído através da transformação do mesmo pelo homem 

(relação sociedade – espaço). É um conjunto de lugares, com diferentes naturezas, que passaram por 

diferentes processos históricos e unidos por uma complexa rede de relação” É ESPAÇO GEOGRAFICO 

SEGUNDO O Prof. Geraldo Lopes. 

Apenas a Alternativa B não constitui espaço geográfico recurso INDEFERIDO 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso das questões acima a banca analisou e verificou que o edital em 

seu ANEXO IV REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL E (OU) DE TRATAMENTO ESPECIAL entre os 

cuidados inclui: prova ampliada (fonte entre14 e 16) /prova super-ampliada (fonte28). Se o candidato 

não entrou com este requerimento o edital é bem claro concorre em igualdade de condições com os 

demais, portanto recurso INDEFERIDO. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 



CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso das questões acima a banca analisou e verificou que os itens I e II 
estão em sequência, portanto, deveriam ser analisados pelo candidato dessa maneira: Iniciando no item 
II e concluindo no item III com os 300 km na realidade como está na questão. 

II. E x: Escala 1:30.000.000. Essa escala indica que 1 cm no mapa corresponde a 30.000.000 de cm 
na realidade. 

III. Convertendo os centímetros em quilômetros, obtém-se: km hm dam m dm cm mm. 1 cm = 
30.000.000 cms = 300 km. Ou seja, 1 cm no mapa corresponde a 300 km na realidade. 

Sendo assim a Banca Indefere o referido recurso. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso das questões acima a banca analisou e verificou que a alternativa 
encontra-se errada porque a palavra que classificaria a alternativa como correta seria a palavra 
“Aumento” e não “Redução”, uma vez que a tendência como a Globalização. 
É o Aumento das formas de trabalho precarizado como terceirizados, subcontratados, em tempo parcial 
e outras formas semelhantes. Uma vez que a terceirização via subcontratação de empresas privadas é 
a solução mais citada numa extensa pesquisa feita por Savas (1987) 
Revista de Administração Contemporânea 
Rev. adm. contemp. vol.1 no. 2 Curitiba 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE ARTES 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso das questões acima a banca analisou e verificou que as imagens 
são possíveis de visualização principalmente pelo candidato com conhecimentos específicos da área 
pretendida. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-6555&lng=en&nrm=iso


CARGO: PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso das questões acima a banca analisou e verificou que no enunciado 

da referida questão faltou à palavra EXCETO, pois as alternativas A, B e C estão de acordo com os PCNs 

menos a alternativa “D” pois segundo os PCNs a avaliação diz respeito não só ao aluno, mas também ao 

professor e ao próprio sistema escolar. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso das questões acima a banca analisou e verificou que no enunciado 

da referida questão faltou à palavra EXCETO, pois as alternativas A, B e C estão de acordo com os PCNs 

menos a alternativa “D” pois segundo os PCNs a avaliação diz respeito não só ao aluno, mas também ao 

professor e ao próprio sistema escolar. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CARGO: ADVOGADO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O art. 5º, LXX, da CF prevê que o Mandado de Segurança Coletivo pode ser impetrado por 
partido político com representação no Congresso Nacional. Assim, no momento em que a alternativa “a” 
fala somente em “partido político” ela passa a estar errada, já que prevê a possibilidade de partido sem 
representação ser um dos legitimados. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: As alternativas “b” e “c” apresentam respostas corretas, devendo, portanto, a questão ser 
anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o texto Constitucional, o Município PODE ter até 11 (onze) vereadores: ou 
seja, poderia ter 09 ou 11. Ele não DEVE TER 09 vereadores, nem DEVE ter 11: não existe essa obrigação. 
Ele PODE ter 09 ou 11. Admitir, de acordo com a alternativa “a”, que o Município tenha 
OBRIGATORIAMENTE 09 vereadores é impedir a hipótese do Município ter 11.  Já a alternativa “c” erra ao 
dizer que OBRIGATORIAMENTE deve haver 11, impedindo a hipótese do Município ter 09. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão não apresenta alternativa correta devendo ser anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa “d” está errada pois o CTN prevê que a distância é de 03 (três) quilômetros, 
e, assim, passa a não compor uma das hipóteses previstas expressamente no CTN. A questão não pergunta 
se até a distância de 02 (dois) quilômetros pode haver cobrança ou não, ela pergunta qual o elemento exato 
que compõe a hipótese de cobrança do IPTU. E, nesse caso, a única alternativa que não corresponde ao que 
está exposto no CTN é a alternativa “d”. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão deve ser nula por cobrar o novo código de processo civil, quando o mesmo ainda 
não estava em vigor na data de publicação do edital. Questão nula. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 



CARGO: DENTISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Sem alternativa correta 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Sem alternativa correta 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: No item I a frase "porque são expressos em termos não observáveis" vem explicar o 
porquê dos objetivos gerais serem amplos. Portanto, os itens I e II estão corretos. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 
 
 

 
 
 

CARGOS: TÉCNICO AGRÍCOLA  
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa A é o gabarito correto da questão, haja vista informar um crime 

contra a FLORA: “fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas 

florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento 

humano.” Todas as outras alternativas apontam crimes contra a fauna. Dessa forma, o gabarito 

correto é a alternativa A. 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 

 



CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão 25 faz uma referência com relação ao CRAS, uma unidade pública estatal de 
estrutura física onde funcionam os serviços. PAIF - Programa de Atenção Integral à Família e CRAS – 
Centro de Referência da Assistência Social não são sinônimos. São, respectivamente, um programa e 
um equipamento intrinsecamente inter-relacionados. Todo CRAS executa, obrigatoriamente, o PAIF. 
Com relação ao tempo de permanência das famílias nos CRAS conforme a primeira alternativa da 
questão, não há um período máximo de permanência das famílias no CRAS. Mas existem casos em que 
as equipes têm dificuldades para desligar as famílias. No entanto, esse desligamento deve ser planejado 
e realizado de maneira progressiva, com acompanhamento familiar por período determinado para 
verificar a permanência dos efeitos positivos das ações, tendo como referência os resultados esperados, 
de acordo com o primeiro parágrafo do Caderno de Orientações Técnicas do PAIF,pag.63. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o anexo III, os itens Instrumentos e Técnicas do Serviço Social se 

contextualizam dentro da prática do Serviço Social com referência teórica e prática da profissão, 

ficando em concordância ao conteúdo programático do edital. 

A questão 37 faz uma introdução á Lei nº 8.662/1993 fazendo um levantamento de instrumentos e 

técnicas ás atribuições privativas da profissão. As alternativas estão relacionadas em concordância ao 

que se pede sobre a função do estudo social segundo Favero (2004), ficando assim alternativas 

coerentes ao enunciado 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 

CARGO: FARMACÊUTICO CAPS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa apresentada corresponde com a literatura e o que rege o edital do 
certame. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão referida apresentou como alternativas de respostas, mais de uma 
correta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 



CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa apresentada corresponde com a literatura e o que rege o edital do 
certame. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão referida não apresentou como alternativas de respostas o que rege a 

literatura correspondente. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 

CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão referida apresentou mais de uma alternativa como resposta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa “D” melhor corresponde ao apresentado pela literatura acerca da 
referida questão. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa “A” melhor corresponde ao apresentado pela literatura acerca da 
referida questão. 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: PSICÓLOGO E PSICÓLOGO CAPS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa “A” melhor corresponde ao apresentado pela literatura acerca da 
referida questão. 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa “D” melhor corresponde ao apresentado pela literatura acerca da 
referida questão. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão referida apresentou como alternativas de respostas, mais de uma 
correta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa apresentada corresponde com a literatura e o que rege o edital do 
certame. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa “C” melhor corresponde ao apresentado pela literatura acerca da 
referida questão. 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 
 

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão está dentro do conteúdo programático do edital regulador deste 

concurso, no item Canteiro de obras. Dessa forma, o gabarito segue sem alteração. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 



CARGO: ENFERMEIRO CAPS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A solicitação de ANULAÇÃO da questão 25 foi INDEFERIDA, pois não existe erro na 
elaboração da questão e das alternativas.  

As feridas podem ser contaminadas, colonizadas, com colonização críticas e infectadas. Contaminação 
refere-se à presença de bactérias não replicantes no tecido. Colonização refere-se à presença de bactérias 
replicantes no tecido, mas com patogenicidade e número insuficiente para inibir o processo de cicatrização 
normal. A colonização é caracterizada ainda pela falta de resposta imunológica do hospedeiro. Colonização 
critica refere-se a presença de bactérias replicantes no tecido, agora em número maior “bioburden” e 
patogenicidade capaz de inibir o processo de cicatrização, pois competem por nutrientes e oxigênio e 
estimulam a produção de citocinas inflamatórias e proteases, além da liberação de toxinas pelas bactérias. 
Úlceras com colonização crítica geralmente não possuem bom tecido de granulação, podem ser friáveis, 
apresentar fundo com coloração amarelada, esverdeada (quando colonizadas por pseudomonas) ou 
vinhosa, podendo ainda apresentar excesso de exsudação, odor fétido e não respondendo ao tratamento 
convencional. Já na infecção a bactéria atinge de modo mais profundo os tecidos provocando uma resposta 
imunológica manifestando-se com eritema, edema, dor e calor no local dos tecidos ao redor da úlcera, sendo 
importante ressaltar que febre, leucocitose, taquicardia e hipotensão também poderão ser detectados. 

Referência: MALAGUTTI, W. KAKIHARA, C. T. Curativos, estomias e dermatologia: uma abordagem 
multiprofissional. 3ª ed. São Paulo: Martinari, 2014. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 

CARGO: ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM GESTÃO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A solicitação de ANULAÇÃO da questão 25 foi INDEFERIDA, pois não existe erro na 
elaboração da questão e das alternativas.  

A Enfermeira cometeu a negligência pois deixou de realizar uma atividade que é de sua competência legal, 
enquanto a técnica realizou uma atividade que não é de sua competência técnica legal, realizando portanto 
uma imperícia. Por isso, ela a Enfermeira jamais estaria cometendo uma imprudência pois para isso ela teria 
que ter REALIZADO UMA AÇÃO SEM CAUTELA E PRECIPITADA, e a mesma não realizou uma ação e sim 
DEIXOU DE FAZER. De acordo com o capítulo III das responsabilidades do código de ética do enfermeiro no 
art – 16 o enfermeiro deverá assegurar a assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de 
imperícia, negligência ou imprudência.  

Referência: Código de Ética da Enfermagem 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 
 
 



CARGO: ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM GESTÃO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A solicitação de ANULAÇÃO da questão 33 foi DEFERIDA, pois há duas alternativas iguais. 
A alternativa “B” está idêntica à alternativa “C”.  

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A solicitação de ANULAÇÃO da questão 35 foi DEFERIDA, pois faltou na pergunta a 
SOLICITAÇÃO PARA MARCAR A ALTERNATIVA INCORRETA, com esses dizeres seria possível manter o 
gabarito em letra D, todavia como estava ausente é necessário a ANULAÇÃO da questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa D está incorreta, e é o gabarito da questão, pois afirma: “Promoção 

da cultura nacional e regional e estímulo à produção dependente que objetive sua divulgação”. 

Entretanto, o correto seria: “Promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção 

independente que objetive sua divulgação”. Dessa forma, o gabarito segue inalterado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A item I está incorreto, pois salvo os casos de segurança nacional, investigações 

policiais ou interesse superior do Estado e da Administração Pública, a serem preservados em 

processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato 

administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão 

comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Os itens II, III e IV estão 

corretos. Dessa forma, o gabarito correto é a alternativa C. 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa C está errada, pois nos documentos do Padrão Ofício não deve haver 

abuso no uso de negrito, itálico, sublinhado, letras maiúsculas, sombreado, sombra, relevo, bordas 

ou qualquer outra forma de formatação que afete a elegância e a sobriedade do documento. A 

alternativa D também está incorreta, haja vista que o início de cada parágrafo do texto deve ter 2,5 

cm de distância da margem esquerda. Portanto, como há mais de uma resposta para a questão, esta 

deve ser anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 



CARGO: AGENTE DE TRÂNSITO 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Somente o item I está incorreto, pois, de acordo com o inciso XII, do art. 24 do 

Código de Trânsito Brasileiro, compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos 

Municípios, no âmbito de sua circunscrição: credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar 

medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga 

INdivisível.  Dessa forma, o gabarito segue inalterado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 

CARGOS: MOTORISTA AB / MOTORISTA D / MOTORISTA SOCORRISTA SAMU  
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O item I está errado, pois os condutores não devem obstruir a marcha normal dos 

demais veículos em circulação sem causa justificada. Os itens II e III estão corretos. Como não há 

alternativa na questão com esses dois últimos itens, esta deve ser anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Todos os itens dessa questão trazem funções desempenhadas pelo Socorrista. 

Dessa forma, o gabarito segue sem alteração. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os itens I, II e III estão corretos. Dessa forma, o gabarito segue sem alteração.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, será obrigatória a 

expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade; II - 

o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência; III - for alterada qualquer característica 

do veículo; IV - houver mudança de categoria. Dessa forma, o recurso não merece prosperar. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o art. 235 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzir pessoas, 

animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados, é uma 

infração de trânsito que tem como medida administrativa a retenção do veículo para transbordo. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 



CARGOS: OPERADOR MOTO NIVELADORA / OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA  
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O item I está errado, pois os condutores não devem obstruir a marcha normal dos 

demais veículos em circulação sem causa justificada. Os itens II e III estão corretos. Como não há 

alternativa na questão com esses dois últimos itens, esta deve ser anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa A está errada e é o gabarito da questão, pois afirma que “num sistema 

de carburador, o ar aspira a gasolina, sendo a mistura resultante distribuída pelos cilindros. Num 

sistema de injeção, a gasolina é introduzida sob pressão – por meio de pequenos injetores, um para 

cada cilindro -, impulsionada estritamente por uma bomba elétrica”. Entretanto, o correto seria: 

“Num sistema de injeção, a gasolina é introduzida sob pressão – por meio de pequenos injetores, um 

para cada cilindro -, impulsionada por uma bomba elétrica mecânica ou elétrica”. Todas as outras 

alternativas estão corretas. Dessa forma, o gabarito segue sem alteração. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa B está errada e é o gabarito da questão, pois afirma que “Quando 

uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita 

destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando houver faixa especial 

a eles destinada, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de 

maior velocidade”. Entretanto, o correto seria: “quando uma pista de rolamento comportar várias 

faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos 

mais lentos e de maior porte, quando NÃO houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, 

destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade.” Todas as outras 

alternativas estão corretas. Dessa forma, o gabarito segue inalterado.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CARGO: RECEPCIONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa B está errada e é o gabarito da questão, pois afirma que “toda 

ausência justificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, 

o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas”. Entretanto, o correto seria: “toda 

ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço 

público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas”. Todas as outras alternativas 

estão corretas. Dessa forma, o gabarito segue inalterado 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Somente o item III está correto. O item I se refere à introdução e não ao 

desenvolvimento, conforme dito na questão. O item II se refere ao desenvolvimento e não à 

introdução, conforme dito na questão. Dessa forma, o gabarito segue sem alteração.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa C está errada, pois nos documentos do Padrão Ofício não deve haver 

abuso no uso de negrito, itálico, sublinhado, letras maiúsculas, sombreado, sombra, relevo, bordas 

ou qualquer outra forma de formatação que afete a elegância e a sobriedade do documento. A 

alternativa D também está incorreta, haja vista que o início de cada parágrafo do texto deve ter 2,5 

cm de distância da margem esquerda. Portanto, como há mais de uma resposta para a questão, esta 

deve ser anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme o Manual de Redação da Presidência da República, o item I se refere à 

conclusão, e não à introdução, como dito na questão. O item II se refere à introdução, e não à 

conclusão, como dito na questão. Dessa forma, como somente o item III está correto, o gabarito 

segue inalterado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 



CARGO: FISCAL DE OBRAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão foi elaborada de maneira correta, não apresentando nenhum erro. A 

área fechada é aquela que não se limita com logradouro público. Dessa forma, o gabarito segue sem 

alteração.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão requer que seja marcada a opção ERRADA acerca do Auto de 

Conclusão de Obra ou Habite-se. O gabarito da questão é a alternativa B, pois afirma que: “Em regra, 

o proprietário do imóvel (incorporadora, construtora ou pessoa física)  faz a requisição perante o 

órgão competente da Prefeitura, a qual deve providenciar uma vistoria no local, por intermédio do 

fiscal de obras para constatar se a construção erguida realmente reflete o projeto aprovado 

inicialmente.” Entretanto, é o engenheiro civil que vai constatar se a construção erguida realmente 

reflete o projeto aprovado inicialmente, e não o fiscal de obras. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os compartimentos das edificações são classificados em: compartimento de 

permanência prolongada e compartimento de utilização provisória. Dessa forma, deve-se negar 

provimento ao recurso. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 

 

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os itens I, II, III e IV estão corretos. Dessa forma, o gabarito segue inalterado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou 

parcialmente, a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas é crime 

CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, e não contra as relações de consumo. Dessa forma, o 

presente recurso não merece prosperar. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 



CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 da lei 8666/93, de 

natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, é hipótese de 

inexigibilidade de licitação e não de dispensa. Dessa forma, o gabarito permanece inalterado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão foi elaborada de maneira correta, não apresentando nenhum erro. Os 

itens 1, 2, 3, 4 e 5 estão corretos. Dessa forma, o gabarito segue sem alteração. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 
 
 
 

CARGO: MOTORISTA TRATORISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O item I está errado, pois os condutores não devem obstruir a marcha normal dos 

demais veículos em circulação sem causa justificada. Os itens II e III estão corretos. Como não há 

alternativa na questão com esses dois últimos itens, esta deve ser anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
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