
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ-MA 

RESULTADO DOS RECURSOS – CONTRA GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS –  
2ª PARTE - SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 
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), 10/10/2016 
 

Comissão Organizadora do concurso público 
 

 
             LEGENDA 

   

RECURSOS INDEFERIDOS 
RECURSOS DEFERIDOS COM 
ALTERAÇÃO DE GABARITO 

RECURSOS DEFERIDOS 
COM ANULAÇÃO 

 
 

CARGO: TODOS  OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato sob o argumento de que há duas alternativas corretas para a 

questão “B” e “D”. Não assiste razão ao Recorrente, uma vez que o vocábulo  “O”, em “O que” 

(L.33), morfologicamente funciona como pronome demonstrativo (isto ou aquilo) e “o”, em “o FMI” 

(L.33), funciona como artigo, portanto NÃO se  equivalem morfologicamente. 

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

 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
PROVA: ATUALIDADES 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O conceito de “cidadão” para efeitos legais é “o indivíduo que está no gozo dos 
direitos civis e políticos de um Estado”. Ou seja, O que é ser cidadão? Ser cidadão é: 
• ter e exercer a cidadania; 
• gozar dos direitos civis s políticos; 
• cumprir os deveres que temos para com o Estado e a comunidade. 
Fonte: http://www.dhnet.org.br/abc/herkenhoff/capitulo1.htm 
Ser cidadão exige gozar de direitos políticos plenos, ou seja, estar em dia com suas obrigações 
eleitorais 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

http://www.dhnet.org.br/abc/herkenhoff/capitulo1.htm


 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: ATUALIDADES 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O fato da alternativa “c” não trazer o mês em que o fato ocorreu em nada 
atrapalha o entendimento da questão. A mesma está correta e encontra respaldo em diversos 
portais de notícia. Ver: Correta. http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/o-que-
significa-para-o-brasil-perda-do-grau-de-investimento-entenda.html 

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

PROVA: ATUALIDADES 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O correto é a tecnologia streaming. O YouTube, na verdade, se utiliza dessa 
tecnologia para executar vídeos sem a necessidade de baixa-los. 

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

PROVA: ATUALIDADES 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A rede de notícias ABC e o jornal The Whashington Post publicaram listas com 
os nomes de (quase) todos os cardeais não europeus que comandaram a Igreja em diversas 
épocas do catolicismo: 

    Papa São Pedro: Betsaida, atual Israel (33 – 64 dC) 

    Papa São Evaristo: Belém, moderna Cisjordânia (97 – 105) 

    Papa São Aniceto: Emesa (hoje conhecido como Homs), na Síria (155 – 166) 

    Papa São Victor I: Leptis Magna, moderna Líbia (189 – 199) 

    Papa São Milcíades: Em algum lugar no norte da África (311 – 314) 

    Papa Teodoro I: Jerusalém, dos dias de hoje Israel e Cisjordânia (642-649) 

    João V: Antioquia, Síria, mas, em seguida, hoje parte da Turquia (685-686) 

    Papa Sisinnius: Síria (708) 

    Papa Constantino: Síria (708-715) 

    Papa Gregório III: Síria (731-741). 

Ou seja, é uma grande falácia divulgada pela impressa de que o Papa Francisco é o primeiro 
papa não europeu. 

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

 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/o-que-significa-para-o-brasil-perda-do-grau-de-investimento-entenda.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/o-que-significa-para-o-brasil-perda-do-grau-de-investimento-entenda.html


CARGO: SOMENTE PARA OS CARGOS  AGENTE AMBIENTAL  TÉCNICO EM INFORMÁTICA  DIGITADOR 
 FISCAL DE TRIBUTOS  FISCAL DE OBRAS E POSTURAS  GUARDA MUNICIPAL  AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  VACINADOR 
PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A assertiva II encontra-se correta, o candidato não pode limitar-se no entendimento. Se 
não vejamos: 
A Quarta Geração de computadores foi marcado pela integração em escala muito grande. Ou seja, com essa 
tecnologia surgem os microcomputadores, rápidos e baratos. 
Ou seja, na quarta geração houve o surgimento dos microcomputadores, vale lembrar que nas primeiras 
gerações os computadores eram apenas científicos ou ao governo pelo alto valor e o tamanho, foi com a 
popularização dos computadores que surgiram os microcomputadores e ficou de fácil acesso a maioria dos 
usuários comuns, o termo “baratos” busca do candidato o entendimento geral da evolução e acessibilidade.  

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

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Atentar-se para os comandos no Microsoft Excel, ao COPIAR uma célula e COLAR em 
outra, elas são ajustadas. Verificar abaixo a explicação: 
Quando você copia células, as referências de célula são ajustadas automaticamente. Entretanto, quando 
você move células, as referências de célula não são ajustadas e o conteúdo dessas células e de qualquer 
célula que aponte para elas poderão ser exibidas como erros de referência. Nesse caso, você precisará ajustar 
as referências manualmente. 
Fonte: https://support.office.com/pt-br/article/Mover-ou-copiar-c%C3%A9lulas-e-conte%C3%BAdo-de-
c%C3%A9lulas-8085a9c0-9a0a-4896-adbd-9e50f4b88dd1 
Ou seja, a célula não foi movida, e sim copiada.  

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

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Talvez por erro na interpretação do candidato, houve recursos para a referida questão. A 
questão 20 pergunta onde fica localizado a opção suplementos no Acess 2010, ou seja, em qual ABA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ou seja, podemos verificar que a opção Suplementos encontra-se na aba Ferramentas de Banco de Dados 
conforme imagem acima. 

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

 
 
 
 
 



CARGO: AGENTE AMBIENTAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Fertilizantes agrícolas líquidos não está descrito no rol de opções apresentadas no 
recurso e nem na referenciada lei. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Troca de gabarito a opção correta é (C)  Uso alternativo do solo. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Somente a opção “C” atende ao que se diz o enunciado sobre drenagem urbana. 
Os serviços Os serviços da cidade prevista na Política Nacional de Saneamento são os seguintes:  
• Abastecimento de água: envolve a entrega de água segura para a população e envolve os seguintes 
componentes: conservação dos mananciais, regularização, adução, tratamento da água e distribuição.  
• Esgoto sanitário: coleta do esgoto, tratamento e disposição do esgoto no sistema hídrico.  
• Drenagem urbana: sistema de coleta da água pluvial, transporte e disposição no sistema hídrico.  
• Resíduos sólidos: coleta de resíduos, limpeza das ruas e disposição dos resíduos. 

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

 
 

CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Tendo em vista que A coluna vertebral, também pode ser chamada de espinha dorsal, 
a presente questão apresenta duas possíveis alternativas; desta forma, anulamos a mesma. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o site do MIT (http://web.mit.edu/rhel-doc/4/RH-DOCS/rhel-isa-
pt_br-4/s1-disaster-backups.html), os backups incrementais primeiro verificam se o horário de 
alteração de um arquivo é mais recente que o horário de seu último backup. Se não for, o arquivo não 
foi modificado desde o último backup e pode ser ignorado desta vez. Por outro lado, se a data de 
modificação é mais recente que a data do último backup, o arquivo foi modificado e deve ter seu backup 
feito. 
Já os backups diferenciais são similares (não iguais) aos backups incrementais pois ambos podem fazer 
backup somente de arquivos modificados; no entanto, os backups diferenciais são acumulativos — em 
outras palavras, no caso de um backup diferencial, uma vez que um arquivo foi modificado, este 
continua a ser incluso em todos os backups diferenciais (obviamente, até o próximo backup completo). 

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

 



CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  
I. Correta; 
II. De acordo com a CF, Art. 167: “São vedados: IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo 
ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 
158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e 
desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como 
determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às 
operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 
4º deste artigo;”. Portanto, não poderá haver vinculação de imposto, senão relativo às hipóteses 
expressamente previstas na CF. Item incorreto. 
III. De acordo com a CF, Art. 146. “Cabe à lei complementar: III - estabelecer normas gerais em matéria 
de legislação tributária, especialmente sobre: a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em 
relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de 
cálculo e contribuintes;”. Portanto, cabe a Lei Complementar, não ordinária. Item incorreto. 
Gabarito correto e mantido. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o Código Tributário Nacional (adaptado): “Art. 77. As taxas cobradas 
pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas 
atribuições, têm como fato gerador (1) o exercício regular do poder de polícia, ou a (2) utilização, (2.1) 
efetiva ou (2.2) potencial, de serviço público específico e divisível, (2.3) prestado ao contribuinte ou 
(2.4) posto à sua disposição.”. O item 2 relacionado à prestação de serviços públicos poderá ser: (2.1) 
com utilização efetiva; ou (2.2) com utilização potencial e (2.3) de serviço prestado ao contribuinte ou 
(2.4) posto a sua disposição. Importante notar que a questão pede uma hipótese de incidência das taxas. 
Dessa forma, caso haja um serviço específico e divisível com utilização efetiva (2.1) e prestado ao 
contribuinte há incidência (2.3); da mesma forma, haverá caso exista um serviço específico e divisível 
com utilização efetiva (2.1) e posto a sua disposição (2.4); ou de um serviço com utilização potencial 
(2.2) e prestado ao contribuinte (2.3); ou com utilização potencial (2.2) e posto a sua disposição (2.4). 
Veja que as hipóteses 2.1 e 2.2 não serão cumulativas (ou o serviço é utilizado efetivamente ou tem 
utilização potencial, assim como os itens 2.3 e 2.4. Dentre as alternativas, a única que traz um hipótese 
de incidência da taxa é a letra C: “Utilização efetiva (2.1) de um serviço público prestado ao contribuinte 
(2.3), que seja específico e divisível.”. Analisando-se o erro das demais: a) A definição de serviço regular 
encontra-se no CTN: “Art. 78 Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia 
quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do 
processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de 
poder.” Portanto, item incorreto; b) O item torna-se errado pois o serviço público deverá ser no mínimo 
de utilização potencial do sujeito passivo (2.1 efetiva ou 2.2 potencial). d) Como dito anteriormente, o 
poder de polícia deve ser regular. Gabarito correto e mantido. 

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

 
 
 
 
 
 



CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O conteúdo de edital de concurso público não se restringe à letra da lei, mas, 
principalmente, à sua interpretação – sendo a jurisprudência uma das fontes de interpretação válida da 
lei. 

De acordo com a CF, Art. 148. “A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos 
compulsórios: I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de 
guerra externa ou sua iminência; II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante 
interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, "b".”. Ainda: “§ 1º A vedação do inciso III, b, 
não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, 
c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base 
de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I.”, Portanto, a anterioridade e da noventena 
não será observado, no caso dos empréstimos compulsórios, apenas no caso do inciso I. Justificando-se 
o gabarito: “Além disso, a possibilidade da União, representando o Estado brasileiro no plano 
internacional, isentar tributos estaduais e municipais não implica ofensa ao disposto no art. 151, III, da 
Constituição Federal de 1988, pois uma isenção tributária concedida em tratado internacional decorre 
de manifestação do Estado brasileiro globalmente considerado, no qual estão incluídos todos os entes 
federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Assim, não se pode falar de ofensa à vedação 
de concessão de isenções heterônomas prevista no art. 151, III, da Constituição Federal de 1988. A 
ementa do RE 229.096/RS é expressa neste sentido:“No direito internacional apenas a República 
Federativa do Brasil tem competência para firmar tratados (art. 5º, § 2º, da Constituição da República), 
dela não dispondo a União, os Estados-membros ou os Municípios. O Presidente da República não 
subscreve tratados como Chefe de Governo, mas como Chefe de Estado, o que descaracteriza a 
existência de uma isenção heterônoma, vedada pelo art. 151, inc. III, da Constituição.  
(destacado)”Assim, o art. 151, III, da Constituição Federal de 1988, ao vedar que a União institua 
isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, ou seja, ao 
impossibilitar as isenções heterônomas, refere-se ao âmbito das entidades federadas entre si, não 
tendo por objeto a União quando esta se apresenta na órbita internacional.” (Rosalliny Pinheiro 
Dantas). Portanto, gabarito correto e mantido. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O contribuinte deixou de atender no prazo e na forma da legislação tributária a pedido 
de esclarecimento formulado pelo fisco. Nesse caso, aplica-se o art. Art. 149: “O lançamento é efetuado 
e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: III - quando a pessoa legalmente 
obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo 
e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade 
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;”. 
Portanto, gabarito correto e mantido. 

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

 
 
 
 
 
 



CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recurso procedente. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recurso procedente. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A isenção não se confunde com não-incidência ou com remissão. Quando há isenção, 
há previsão legal no texto (hipótese de incidência), há ocorrência do fato gerador e, consequentemente, 
existe a obrigação tributária. Contudo, a isenção impede que a autoridade fiscal lance o tributo e 
constitua o crédito tributário. Diferentemente da não incidência, na qual nem ao menos existe a 
hipótese de incidência – assim como na imunidade. Por sua vez, na remissão, há perdão do crédito 
tributário; logo, existe hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, lançamento e crédito, 
mas este é perdoado. Portanto, não se esqueça: o fato gerador é necessário e suficiente para a obrigação 
tributária. A isenção impede o lançamento do crédito tributário. Gabarito correto e mantido. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A Lei Complementar 116/03 trata do ISS, imposto de competência municipal, 
presente no edital. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o CTN, art. 82: “§ 1º A contribuição relativa a cada imóvel será 
determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere a alínea c, do inciso I, pelos imóveis 
situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização.”.  O fator 
individual de valorização corresponde à porcentagem de valorização que o imóvel obteve (FIV = 
valorização do imóvel dividido pela valorização de todos os imóveis); multiplicando-se esse fator pelo 
custo total da obra, encontrar-se-á o custo correspondente à valorização de cada imóvel e, portanto, a 
contribuição de melhoria passível de ser cobrado. Portanto gabarito correto e mantido. 

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

 
 
 
 
 
 
 



 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A presente questão solicitava a alternativa na qual é utilizado o pronome de 
tratamento abreviado V.Sa. (Vossa Senhoria), e não a abreviatura correta de algum dos cargos. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A presente questão solicita que assinale a opção que apresente informações que 
impeçam o envio de um fax.  

Ao enviar um fax, entende-se que informações estão sendo encaminhadas (conforme representado na 
imagem presente na questão). Para que um fax possa enviar um fax deve-se colocar o papel com a face 
virada para baixo, o fone tem que estar fora do gancho (para que se possa solicitar o sinal de outro 
aparelho) e, apenas após receber o sinal para envio, deve-se apertar a tecla start (e não conforme a 
imagem, que mostra a tecla sendo pressionada com o telefone ainda no gancho). 

Desta forma, todas as informações propostas na questão impedem o envio de um fax. 

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

 
 
 
 
 
 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A vacina pode ser administrada entre 12 e 18 meses como reforço, porém, a questão 
solicita a indicação do calendário vacinal, e este aponta que a vacina deverá ser administrada como 
reforço aos 12 meses. 

Fonte: http://www.sbp.com.br/src/uploads/2012/12/Calendrio-de-Vacinao-da-SBP-2016.pdf 

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