
 
 

 
 

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

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), 20/10/2016 
 

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: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato sob o argumento de que a resposta correta para a questão deve ser a letra “C”, para 
tanto extrai alguns trechos do texto, tais como: “...da punição, essencial para obrigar a aqueles que se consideram acima 
da lei a serem cidadãos”...” Naturalmente é preciso mexer no bolso de quem não obedece às normas e multar 
pesadamente quem urina na rua”. Está equivocado o Recorrente. Embora o autor aponte a punição como um dos 
elementos para inibir as transgressões, ele não minimiza a ação de conscientização em relação à punição. Ele coloca em 
igualdade a necessidade de conscientização e de punição. A letra “C” da questão diz que “desrespeito às normas sociais 
impostas pressupõe mais punição que conscientização.”. Não é verdade. Ambas estão no mesmo nível de necessidade. 
Uma não se sobrepõe à outra. Para essa conclusão basta atentar para os trechos, além de outros: “Esse pequeno ato de 
cidadania foi alcançado através de um mecanismo simples: conscientização e pesada multa para aqueles que 
transgredissem a norma imposta.” (L. 3/5). E “Cidadania não é um atributo genético. É fruto do aprendizado, da 
conscientização e, naturalmente, da punição, essencial para obrigar aqueles que se consideram acima da lei a serem 
cidadãos. ” (L.7/11). NEGRITEI E SUBLINHEI. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato defendendo que letra “A” da questão está correta, porque, segundo ele, o autor teria 
feito um resumo de tudo o que foi tratado no texto. Engana-se. Nesta alternativa,  há a seguinte afirmação: “O autor, no 
primeiro período do primeiro parágrafo, sintetiza o assunto do texto.”.  Veja que a afirmação diz respeito ao “primeiro 
período” do primeiro parágrafo. E qual é o primeiro período do primeiro parágrafo? Eis: “Um dos poucos exemplos que 
Brasília deu ao País não veio dos seus políticos”. Assim, é lógico que por esta simples afirmação não se tem a síntese de 
tudo o que foi tratado no texto, mas apenas uma introdução que leva o leitor a uma expectativa do que vai ser tratado, 
porém, não há como saber o conteúdo a ser abordado por esta introdução, o que descaracteriza a síntese do todo do 
texto, como afirma a alternativa “A”. 

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

 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato sob o argumento de que na oração “mas não se esgota aí.’" (L.18), a conjunção “mas”, 
que está entre as conjunções  adversativas, não estabelece o valor semântico de ressalva,  por isso requer a anulação da 
questão. Equivocado o Candidato. Ressalva é um substantivo feminino que significa correção, observação, emenda, 
retificação ou salvaguarda. Assim, as conjunções  ADVERSATIVAS servem para estabelecer uma  ideia de adversidade, 
oposição, contraste, ressalva, compensação. Aqui, está-se diante do valor expresso no contexto. E, em relação à afirmação  
“mas não se esgota aí.’" (L.18), que é introduzida por uma conjunção adversativa, impõe-se que o articulista ressalvou o 
que foi dito antes. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão não há o que se reformar. O vocábulo “várias” é acentuado porque se trata de uma palavra 
paroxítona terminada em ditongo, “vá-rias”. De igual forma, é acentuada a palavra “frequência”, por ser paroxítona 
termina em ditongo: fre-quên-cia”. Assim preceitua a gramática normativa vigente. O resto é especulação. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato requerendo a anulação da questão. Neste caso, não há o que reformar. Na frase “...O 
que foi feito em Brasília...” (L.5), o vocábulo em destaque vale por um pronome demonstrativo, isto ou  aquilo. Portanto, 
não procede a argumentação proposta pelo Recorrente. A situação exige que o candidato amplie sua esfera de 
conhecimento a variedade de emprego das palavras dentro do uso da língua. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que não há alternativa 
correta nem as palavras obedecem ao sequenciamento exigido na questão. Errado o argumento apresentado. O comando 
enunciativo da questão diz o seguinte: “Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, um ditongo decrescente, 
um hiato e um dígrafo. Ora, a alternativa “C” é única que atende ao requisito: Em Dizem, há seguinte transcrição fonética: 
/d//i//z//e//i/. Há um fonema /i/ embutido ou representado na letra “m” que caracteriza o ditongo, sendo que /i/ é 
semivogal, formando um ditongo decrescente. Em “ pararia”, tem-se: pa-ra-ri-a, hiato. Na palavra “hoje”, a transcrição 
fonética se faz da seguinte maneira: [oje]. Logo, tem-se no encontro “ho” duas letras que representam um único fonema 
/o/, isso é um dígrafo. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Por ausência do destaque na letra “A”, a questão deve ser anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com a Nomenclatura Gramatical Brasileira, NGB, as palavras “Cidadania” (L.7), e “Brasília” (L.5) 
são respectivamente, paroxítonas, sendo que a última é terminada em ditongo. Fora desta análise, há apenas especulação. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão, o vocábulo "quase", letra “C”,  não denota modo, como quer fazer crer o candidato 
recorrente,  mas aproximação. Por outro lado, o Recorrente alega que fez a marcação errada sem querer, por isso está 
recorrente, uma vez que, segundo ele, deveria ter marcado apenas uma e acabei gabaritando duas vezes a mesma. Neste 
caso, o Edital é claro, não cabe recurso. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão, no contexto em que se insere, a conjunção "pois" não  expressa conclusão, como quer o 
Recorrente, mas explicação. Ela só expressaria conclusão se estivesse em um contexto isolada por vírgulas. Não é o caso. 
Já o vocábulo “outro” integra o complemento do verbo e não do nome: “Isso evitava = verbo, +  qualquer outro assunto   
= complemento”. E mais! Ainda que a palavra “outra”, não conste no trecho base, isso é mais um motivo para não se 
marcar a alternativa “A”, pois absolutamente errada, sendo que a alternativa “D” está absolutamente certa. Portanto, 
considerando que só uma alternativa correta, como haveria de ser, não há por que anular a questão. 

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

 
 

 
CARGO: GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: No conteúdo programático disposto no edital consta o item crime de trânsito, sendo assim, a questão 
abrange deste assunto e se enquadra no conteúdo programático. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com CTB publicado no site do Planalto, a penalidade aplicada nestes casos é de multa (dez 
vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 

CARGO: FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O assunto referente a esta questão está incluído no conteúdo programático do cargo de Fiscal de Serviços 
Públicos, na parte de “Serviços Públicos”. Dessa forma, o gabarito segue inalterado. 

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

 
 
 
 
 



CARGO: FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O item 1 está errado, pois de acordo com o inciso V, do art. 5º do Código Civil Brasileiro, cessará, para os 
menores, a incapacidade pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, 
em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria. O item 4 também está errado, pois 
segundo o que explana o inciso I do artigo 5º do Código Civil Brasileiro, cessará, para os menores, a incapacidade pela 
concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de 
homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos. Dessa forma, a 
soma dos números corretos é 10. Portanto, o presente recurso deve ser indeferido. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os itens I, II, III e IV estão corretos, pois demonstram situações em que os atos administrativos podem ser: 
perfeitos, válidos, eficazes, inválidos e ineficazes. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Hely Lopes Meirelles observa que os atos praticados pela Administração Pública devem ter por objetivo 
alcançar o interesse público, respeitando sempre o princípio da impessoalidade, também conhecido como princípio da 
finalidade: desde que o princípio da finalidade exige que o ato seja praticado sempre com finalidade pública, o 
administrador fica impedido de buscar outro objetivo ou de praticá-lo no interesse próprio ou de terceiros. 
 
Fonte: http://altucunduva.jusbrasil.com.br/artigos/112028380/principios-gerais-da-licitacao  
 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A publicidade não é apenas elemento formativo do ato; é requisito de eficácia e moralidade. Por isso, os 
atos irregulares não se convalidam com a publicação, nem os regulares a dispensam para sua exequibilidade, quando a lei 
ou o regulamento a exige. Neste sentido, o art. 79-A, § 8º, acrescentado à Lei 9.605/98 pela MP 2.163, de 23.08.2001, 
deixou bem claro que a publicidade é requisito de eficácia. 
 
Fonte: http://www.viajus.com.br/viajus.php?pagina=artigos&id=4942  
 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Administração Pública é o planejamento, organização, direção e controle dos serviços públicos, segundo 
as normas do direito e da moral, visando ao bem comum. Além disso, Hely Lopes Meirelles define assim administração 
pública: “Administração pública é todo o aparelhamento do Estado, preordenado à realização de seus serviços, visando à 
satisfação das necessidades coletivas”. 
 
Fonte: 
http://ftp.comprasnet.se.gov.br/sead/licitacoes/Pregoes2011/PE091/Anexos/servi%E7o_publico_modulo_I/Nocoes_de_Administracao_Publica.pdf  

 

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

 
 
 

 

http://altucunduva.jusbrasil.com.br/artigos/112028380/principios-gerais-da-licitacao
http://www.viajus.com.br/viajus.php?pagina=artigos&id=4942
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CARGO: FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: I - Hely Lopes Meirelles versa que, “o ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da 
Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, 
extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos seus administrados ou a si próprias”. 
II - O ato administrativo é definido por Celso Antônio Bandeira de Mello como “declaração do Estado (ou de quem lhe faça 
as vezes – como por exemplo, um concessionário de serviço público), no exercício de prerrogativas públicas, manifestada 
mediante providências jurídicas complementares da lei a título de lhe dar cumprimento, e sujeitas a controle de 
legitimidade por órgão jurisdicional”. 
III - Para Di Pietro, ato administrativo é “a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos 
imediatos, com observância da lei, sob-regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário”. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Existem determinadas situações que pelos efeitos produzidos ou pela própria natureza do ato 
administrativo são insuscetíveis de modificação: são os chamados atos irrevogáveis, decorrente das limitações ao poder 
de revogar. Alguns exemplos são: 
 
a) Atos consumados, que já produzirão seus efeitos (ou seja, já foram extintos) 
b) Atos vinculados; 
c) Atos que já geraram direitos adquiridos. 
 
Fonte: http://milenacibelle.jusbrasil.com.br/artigos/111661908/extincao-do-ato-administrativo  

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os requisitos do serviço público são sintetizados em cinco princípios: 
 
1º) permanência (continuidade do serviço); 
2º) generalidade (serviço igual para todos); 
3º) eficiência (serviços atualizados); 
4º) modicidade (tarifas módicas); 
5º) cortesia (bom tratamento para o público). 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: As informações II e III receberam nova redação; logo a referida questão não apresenta informação correta 
e, por este motivo, anulamos a mesma. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://milenacibelle.jusbrasil.com.br/artigos/111661908/extincao-do-ato-administrativo


CARGO: FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta dessa questão está em Garcia, Rayssa Cardoso; Araújo, Jailton Macena de. Os princípios da 
administração pública no sistema jurídico brasileiro. Disponível em:  
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?artigo_id=11022&n_link=revista_artigos_leitura 
 
• Alternativa A: Assim, o princípio da legalidade é o da completa submissão da Administração às leis.  
• Alternativa B: O princípio da legalidade, que É UMA das principais garantias de direitos individuais. 
• Alternativa C: A lei para o PARTICULAR significa “poder fazer assim”; para o ADMINISTRADOR público significa “deve 

fazer assim”. (Houve uma troca das nomenclaturas, de forma que é perceptível o erro da questão). 
• Alternativa D: No mais, fica claro que a legalidade é um dos requisitos necessários na Administração Pública, e como 

já dito, um princípio que GERA segurança jurídica aos cidadãos e limita o poder dos agentes da Administração Pública. 
Logo, a alternativa correta é a Letra A. Permanecendo assim o gabarito. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta dessa questão está em MOREIRA, Alexandre Magno Fernandes. Atos Administrativos. 
Disponível em: http://www.lfg.com.br  19 de abril de 2009.  http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1010831/atos-
administrativos  
 
• Alternativa A: O ato administrativo deve estar incluído entre as atribuições do agente que o pratica. Por ser 

determinada legalmente, a competência é intransferível e IRRENUNCIÁVEL, mas pode ser delegada ou mesmo avocada 
(ver arts. 11 a 17 da Lei 9.784 /99). 

• Alternativa B: A prática de um ato fora das atribuições legais constitui uma espécie de abuso de autoridade chamado 
de excesso de poder.  

• Alternativa C: Se houver prejuízo para o patrimônio público, para a moralidade pública, para o meio ambiente e para 
o patrimônio histórico e artístico, o ato pode ser anulado pelo Judiciário, a pedido do cidadão, por meio de ação 
popular (Lei 4.717 /65, art. 2º, a). Esse ato TAMBÉM PODE ser anulado por meio da ação de improbidade 
administrativa (Lei 8.429 /92) e do mandado de segurança (Lei 1.533 /51). 

• Alternativa D: O ato praticado por agente incompetente PODE SER convalidado por aquele que tem a competência 
legal. Nesse caso, a convalidação é chamada de ratificação e somente não é possível no caso de competência exclusiva, 
ou seja, indelegável. 

Logo, a alternativa correta é a Letra B. Permanecendo assim o gabarito. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta dessa questão está PEREIRA, Luiz Fernando. Poder de polícia no Direito Administrativo 
brasileiro: Breves noções. No item Características (atributos) do Poder de Polícia. Disponível em: 
http://drluizfernandopereira.jusbrasil.com.br/artigos/111870316/poder-de-policia-no-direito-administrativo-brasileiro-
breve-nocoes  
• Alternativa A: Vinculariedade: Significa que a Administração deverá agir conforme os limites estabelecidos em lei, sem 

qualquer possibilidade de opção. Ex. alvará de licença. 
• Alternativa B: Autoexecutoriedade: É ato de agir da Administração com os próprios meios, executando suas decisões 

sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Compele a Administração materialmente o administrado, por 
meios diretos de coação. Ex. dissolve uma reunião, apreende mercadorias, interdita uma fabrica. 

• Alternativa C: Indelegabilidade: Atividade típica estatal, sendo que somente o Estado pode exercer, envolvendo o 
exercício de prerrogativas próprias do poder público, como repressão, que não podem ser exercida por um particular, 
exceto quando este esteja investido legalmente por via de cargo público. 

• Alternativa D: Coercibilidade: Trata-se de uma imposição coativa das medidas adotadas pela Administração (Meirelles, 
2003:134).  

Logo, a alternativa correta é a Letra C. Permanecendo assim o gabarito. 

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

http://www.lfg.com.br/
http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1010831/atos-administrativos
http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1010831/atos-administrativos
http://drluizfernandopereira.jusbrasil.com.br/artigos/111870316/poder-de-policia-no-direito-administrativo-brasileiro-breve-nocoes
http://drluizfernandopereira.jusbrasil.com.br/artigos/111870316/poder-de-policia-no-direito-administrativo-brasileiro-breve-nocoes


CARGO: FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta dessa questão está PEREIRA, Luiz Fernando. Poder de polícia no Direito Administrativo 
brasileiro: Breves noções. Disponível em: 
http://drluizfernandopereira.jusbrasil.com.br/artigos/111870316/poder-de-policia-no-direito-administrativo-brasileiro-
breve-nocoes 
 
• Alternativa A: Trata-se de atividade estatal QUE LIMITA o exercício dos direitos individuais em prol do interesse 

coletivo.  
• Alternativa B: Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando 

direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 
atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao 
respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 

• Alternativa C: O Poder de Polícia reparte-se entre o Legislativo e Executivo, com base no princípio da legalidade, que 
impede que a Administração imponha obrigações ou proibições sem lei que as preveja, trata-se, portanto, de limites 
de atuação. 

• Alternativa D: Conceito em sentido amplo: Atividade do Estado em condicionar a liberdade e a propriedade conforme 
os interesses coletivos. /Conceito em sentido restrito: são intervenções, geral ou abstrata, como os regulamentos, na 
forma concreta e específica. Ex. autorização de licenças, injunções. 

 
 Logo, a alternativa correta é a Letra A. Permanecendo assim o gabarito. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: : A resposta da questão está no Artigo 6º da Lei nº 8.987/95. De forma que está no conteúdo programático, 
no que toca ao regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175 da Constituição 
Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8987compilada.htm 
 
• Alternativa A: § 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das TARIFAS.  
• Alternativa B:  § 2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua 

conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. 
• Alternativa C: § 3º Não se caracteriza como DESCONTINUIDADE do serviço a sua interrupção em situação de 

emergência ou após prévio aviso, quando: I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações;  
• Alternativa D: § 3º NÃO se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência 

ou após prévio aviso, quando:  II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. 
 
Logo, a alternativa correta é a Letra B. Permanecendo assim o gabarito. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A escolha do processo a ser adotado para disposição do efluente da fossa séptica está relacionada com: a 
natureza e utilização do solo (item I - correto); profundidade do lençol freático, que não deve ser atingido (item II - errado); 
permeabilidade do solo (item III - errado); localização da fonte de água de subsolo utilizada para consumo humano (item 
IV - correto). Dessa forma, como somente os itens I e IV estão corretos, o gabarito segue inalterado. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão pede para marcar a alternativa que contempla uma característica que uma tinta de qualidade 
NÃO deve ter. Nesse ínterim, a alternativa C é o gabarito correto da questão, já que uma tinta de qualidade NÃO deve ter 
secagem tão rápida. Dessa forma, o presente recurso não merece prosperar. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A referida questão apresenta mais de uma opção correta; desta forma, anulamos a mesma. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A presente questão já apresenta como alternativa correta a letra D (Tacos) 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Constituem-se premissas a serem observadas pelos agentes fiscais no desempenho da 
fiscalização: 
- PUBLICIZAÇÃO (informação I); 
- DESEMPENHO (informação III); 
- IMPARCIALIDADE (informação IV); 
- OTIMIZAÇÃO (informação VI); 
- ATUALIZAÇÃO (informação VII). 
 
Fonte: http://www.amavi.org.br/sistemas/pagina/setores/planejamentoterritorial/arquivos/modelos/Manual_de_Fiscalizacao_de_Obras.pdf 

 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com a NBR 9077:2001 e a NBR 9050:2004, as escadas coletivas destinam-se ao uso público ou 
coletivo, inclusive nas áreas sociais dos condomínios residenciais. As dimensões dos pisos e espelhos devem ser constantes 
em toda a escada, atendendo às condições definidas a seguir, excetuando-se as escadas fixas com lances curvos ou mistos 
(retos + curvos). Dessa forma, devem ser seguidos os seguintes parâmetros: 
- Pisos (p): 0,28m ≤ p ≤ 0,32m; 
- Espelhos (e): 0,16m ≤ e ≤ 0,18m; 
- 0,63m ≤ (p + 2e) ≤ 0,65m; 
- A largura mínima admissível para as escadas fixas e patamares é de 1,20m. 
 
Desta forma, alteramos a alternativa correta para a letra C 

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

 
 

http://www.amavi.org.br/sistemas/pagina/setores/planejamentoterritorial/arquivos/modelos/Manual_de_Fiscalizacao_de_Obras.pdf


CARGO: FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Nesse caso a representação é feita com linhas tracejadas, as quais são denominadas "invisíveis". Desta 
forma, pelo fato da questão apresentar duas alternativas possíveis, anulamos a mesma. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com a NBR 6492/1994, os cortes devem conter a caracterização dos elementos do projeto, 
sendo esses: 
 
- fechamentos externos e internos (informação VIII); 
- circulações verticais e horizontais (informação II); 
- áreas de instalações técnicas e de serviços (informação VII); 
- cobertura/telhado e captação de águas pluviais (informação I); 
- forros e demais elementos significativos (informação V). 
 
Desta forma, a alternativa que apresenta somente as informações corretas é a letra A. 
 
Fonte: https://docente.ifrn.edu.br/albertojunior/disciplinas/nbr-6492-representacao-de-projetos-de-arquitetura  

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Os símbolos representam, respectivamente, um condutor de fase no interior do eletroduto, um condutor 
neutro no interior do eletroduto, um condutor de retorno no interior do eletroduto e um condutor terra no interior do 
eletroduto. 
Tendo em vista que nenhuma das alternativas apresenta corretamente todas as nomenclaturas, anulamos a mesma. 
 
Fonte: http://www.sotofilhos.com.br/manuais/Simbologia.pdf  

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o glossário de termos técnicos, o aparelho ligado à instalação predial e destinado ao uso 
de água para fins higiênicos ou a receber dejetos de águas servidas é denominado "aparelho sanitário". 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão faz referência apenas à planta baixa, ou seja, especifico para esse tipo de planta, que traz os 
elementos descritos apenas na alternativa “A” e não plantas em geral. A alternativa fala em aparelhos elétricos de portes 
e não grande porte como mencionado pelo candidato. Dessa forma, o gabarito permanece o mesmo, letra “A” 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docente.ifrn.edu.br/albertojunior/disciplinas/nbr-6492-representacao-de-projetos-de-arquitetura
http://www.sotofilhos.com.br/manuais/Simbologia.pdf


CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está contida no Artigo 17 da Lei n° 101/2000. Conforme a seguir: 

Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado 

• Alternativa A: Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a DESPESA CORRENTE derivada de lei, medida 

provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período 

superior a dois exercícios. 

• Alternativa B: § 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a 

estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 

• Alternativa C: § 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de 

alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.   

• Alternativa D: § 7o Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. 

 

Logo, a alternativa correta é a Letra A. Permanecendo assim o gabarito. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão em tela reza da seguinte maneira: 

“Considerando o Windows 7, tem-se os atalhos de teclado usados com a Calculadora. Com a calculadora aberta, ao utilizar 

Alt+1 alterna-se para o modo:” 

Ora, independentemente do modo em que a calculadora esteja sendo apresentada, com o uso do comando presente no 

enunciado da questão o modo que a calculadora estará apresentado será o padrão, conforme a alternativa de letra “A”. 

Isso pode ser visto nos Atalhos de teclado no Windows, disponível no portal da Microsoft, que desta forma se apresenta. 

Portanto, recurso improvido. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  

A questão em tela tem seu embasamento no Guia de Produto do Microsoft Word 2010. Conforme o enunciado da questão 

em tela, é solicitado que o candidato assinale a alternativa incorreta. Desta forma, vamos analisar cada uma das assertivas. 

A. No Word 2010, é possível aplicar efeitos de tema ou outros preenchimentos de tema a formas. Os outros 

preenchimentos de tema disponíveis são os planos de fundo de slides do PowerPoint do seu tema, facilitando a 

coordenação de todos os documentos do Office 2010. 

Comentário: conforme o Guia de Produto do Microsoft Word 2010, em sua página 11, tem-se: “No Word 2010, você 

também pode aplicar efeitos de tema ou outros preenchimentos de tema a formas. Os outros preenchimentos de 



tema disponíveis são os planos de fundo de slides do PowerPoint do seu tema, facilitando a coordenação de todos os 

documentos do Office 2010.” Portanto, assertiva verdadeira. 

 

B. O Word 2010 também inclui diversos modelos novos com design profissional que são coordenados com os temas 

do Office. 

Comentário: conforme o Guia de Produto do Microsoft Word 2010, em sua página 11, tem-se: “O Word 2010 também 

inclui diversos modelos novos com design profissional que são coordenados com os temas do Office.” Portanto, 

assertiva verdadeira. 

 

C. Além dos 40 temas internos disponíveis na galeria margens, é possível encontrar na categoria Office.com nessa 

galeria e conferir frequentemente, bastando selecionar para os temas aparecerem automaticamente quando 

ficarem disponíveis. 

Comentário: conforme o Guia de Produto do Microsoft Word 2010, em sua página 11, tem-se: “Além dos 40 temas 

internos disponíveis na galeria Temas, explore a categoria Office.com nessa galeria e confira frequentemente — 

selecione para os temas aparecerem automaticamente quando ficarem disponíveis.” Percebe-se que a assertiva 

apresenta um erro, dado que a galeria margens não disponibiliza tal operação, mas a Temas. Portanto, assertiva 

falsa.   

 

D. No Word 2010 é possível misturar e combinar elementos do tema para criar uma aparência personalizada. Para 

tanto, é necessário selecionar cores, fontes e efeitos de formatação de tema separados nas respectivas galerias na 

guia Layout da Página, no grupo Temas. Em seguida, será necessário usar a opção Salvar Tema Atual na parte inferior 

da galeria Temas para salvar as seleções como um tema personalizado que o usuário pode aplicar ao conteúdo no 

Word, PowerPoint, Excel, Outlook e até mesmo no Microsoft Access 2010. 

Comentário: conforme o Guia de Produto do Microsoft Word 2010, em sua página 12, tem-se:   

“Dicas rápidas: você pode misturar e combinar elementos do tema para criar uma aparência personalizada. Selecione 

cores, fontes e efeitos de formatação de tema separados nas respectivas galerias na guia Layout da Página, no grupo 

Temas. Em seguida, use a opção Salvar Tema Atual na parte inferior da galeria Temas para salvar suas seleções como 

um tema personalizado que você pode aplicar ao conteúdo no Word, PowerPoint, Excel, Outlook e até mesmo no 

Microsoft Access® 2010.” Portanto, assertiva verdadeira. 

 

Portanto, recurso improvido. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A supressão da informação “seguido de vírgula” não torna o item II incorreta, pois a diferença entre eles 
é o acréscimo do vocativo: Quanto a sua forma, aviso e ofício seguem o modelo do padrão ofício, com acréscimo do 
vocativo, que invoca o destinatário (v. 2.1 Pronomes de Tratamento), seguido de vírgula. (Manual de Redação Oficial da 
Presidência da República). Gabarito correto e mantido. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Candidato (a) impetrou recurso argumentando que a alternativa correta seria “B”, no entanto, acredita-
se que o mesmo não verificou que o gabarito divulgado já é a referida letra, portanto, segue inalterado. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com a CF/88: Art. 21. Compete à União: XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, 
inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Note que é a instituição de diretrizes, não promoção de 
programas ou estabelecimento de políticas. Portanto, no item II não se trata de competência comum, mas sim exclusiva 
da União. Gabarito correto e mantido. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O julgado do STF trata sobre o ITCMD (RE 562045/RS), não ITBI (imposto da alternativa C); sobre este, não 
há posição em contrário que defenda que poderá ser progressivo (alternativa C incorreta). Além disso, de acordo com o 
art. 156 da CF/88, em regra, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis não incide sobre a transmissão de bens ou 
direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital; mesmo que haja exceção, a alternativa 
não deixa de estar correta. Caso existisse alternativa afirmando que “O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis 
incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital” 
estaria incorreta, pois iria de encontro ao art. 156 da CF. Portanto, gabarito correto e mantido. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Primeiramente a questão não afirma que as obras de arte são compatíveis ou inerentes às finalidades do 
órgão ou entidade e, portanto, não se trata de licitação dispensada. Em segundo lugar, a questão não afirma que será 
realizada por profissional especializado de notória especialização e, portanto, não se trata de licitação inexigível. Por não 
ser nem licitação dispensada nem inexigível, deverá ser efetuada a licitação, preferencialmente na modalidade concurso, 
conforme afirma o art. 13 Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os 
trabalhos relativos a: VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico. § 1o Ressalvados os casos de 
inexigibilidade de licitação, os contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão, 
preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração 
(lei 8.666/93). Lembre-se, apenas será inexigível a licitação quando houver “notória especialização” – o que não se 
confunde com serviços técnicos profissionais especializados. Portanto, gabarito correto e mantido. 

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

 
 
 
 
 
 
 



CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Primeiramente, o atributo da presunção de legitimidade (alternativa A) é relativo, não absoluto, pois 
admite prova em contrário. Ademais, de acordo com Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo: “A imperatividade decorre do 
denominado poder extroverso do Estado. [..] [é um atributo presente nos] atos punitivos de um modo geral, incluídos os 
praticados no exercício do poder de polícia [...]”; é necessário cuidado pois a imperatividade não se confunde com o poder 
disciplinar – ou muito menos decorre deste. “O poder disciplinar possibilita à administração pública a punir internamente 
as infrações funcionais de seus servidores e punir infrações administrativas cometidas por particulares a ela ligados 
mediante algum vínculo jurídico específico”. Repare que em atos oriundos do poder disciplinar está presente o atributo 
da imperatividade; contudo, a imperatividade não é decorrente do poder disciplinar, sendo este um poder-dever do 
estado de caráter mais restrito que a imperatividade – pois esta ainda engloba a utilização de outros poderes 
administrativos, como o de polícia. Portanto, gabarito correto e mantido. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Ferreira, Eric Duarte. Redação oficial / Eric Duarte Ferreira, Morgana Fabiola Cambrussi. – Florianópolis: 
Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília] : CAPES: UAB, 2009. Página 79. 
• Alternativa A: A certidão é um DOCUMENTO no qual se dá testemunho de um fato; é declaração legal, de fim 

comprobatório, baseada em registros públicos. 
• Alternativa B: Alguns tipos de certidão são:  de inteiro teor: reproduz, integral e fielmente, todo o documento;  

em breve relatório ou reconto: resume os dados ou pontos indicados pelo requerente e confirma o que está escrito 
no original;  parcial: transcreve apenas uma parte do ato, ou documento; e  negativa: afirma NÃO EXISTIR o fato 
ou o ato que se quer conhecer, e é objeto do requerimento. 

• Alternativa C: De acordo com Medeiros (1999, p. 270), são regras fundamentais para a feitura da certidão: deve ser 

escrita em linhas corridas, sem emendas ou rasuras;  NÃO DEVE conter alíneas; e  os NÚMEROS DEVEM SER 
ESCRITOS por extenso. 

• Alternativa D: Título: Escreve-se CERTIDÃO com todas as letras maiúsculas. As Certidões podem ser numeradas; 

neste caso, o número ficará à direita do título, seguido de uma barra inclinada e dos dois últimos algarismos do ano 
em que foi escrita (CERTIDÃO N. 10/89, por exemplo).  

 
Logo, a alternativa correta é a Letra D. Permanecendo assim o gabarito. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está contida no Artigo 2º da Lei 9.784. Conforme se vê a seguir: 
• Alternativa A: III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou 

autoridades. 
• Alternativa B: VI- adequação entre meios e fins, VEDADA a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida 

superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; 
• Alternativa C: XI - PROIBIÇÃO DE COBRANÇA de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei. 
• Alternativa D: XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público 

a que se dirige, VEDADA APLICAÇÃO retroativa de nova interpretação. 
 
Logo, a alternativa correta é a Letra A. Permanecendo assim o gabarito. 

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

 
 
 
 
 
 



CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: DEFERIDO ALTERAÇÃO DE GABARITO DE “A” PARA “B” 
Da anulação, da revogação e da convalidação dos atos processuais, assinale a alternativa incorreta:  
A) A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo 
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 
B) O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários 
decai em TRÊS ANOS, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 
C) No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento, 
considerando-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à 
validade do ato.  
D) Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que 
apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração. 
 
JUSTIFICATIVA: A resposta está contida no Artigo 53 a 55 da Lei 9.784. Conforme se vê a seguir: 
• Alternativa A: Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode 

revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 
• Alternativa B: Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis 

para os destinatários decai em CINCO ANOS, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 
• Alternativa C: § 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do 

primeiro pagamento. 
• Alternativa D: Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a 

terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração. 
 
Logo, a alternativa correta é a Letra B. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está contida no Artigo 31 da Lei n° 101/2000. Conforme a seguir: 
Letra C. Letra A. Quadrimestre. Letra B. Não pode. Letra C. Mensalmente. Lei 101/00. 
 
• Alternativa A: Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um 

QUADRIMESTRE, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em pelo 
menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.. 

• Alternativa B: § 2o Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente FICARÁ 
TAMBÉM IMPEDIDO de receber transferências voluntárias da União ou do Estado. 

• Alternativa C: § 4o O Ministério da Fazenda divulgará, MENSALMENTE, a relação dos entes que tenham ultrapassado 
os limites das dívidas consolidada e mobiliária. 

• Alternativa D: § 5o As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida 
mobiliária e das operações de crédito internas e externas. 

 
Logo, a alternativa correta é a Letra D. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O tecido subcutâneo não é tão ricamente suprimido com sangue quanto os músculos, por isso a absorção 
do medicamento é mais lenta do que as injeções intramusculares. Entretanto, os medicamentos são absorvidos por 
completo, caso a circulação do paciente esteja normal. Assim apenas pequenas doses (0,5 a 1,5ml) de medicamentos 
hidrossolúveis devem ser administrados por via subcutânea, porque o tecido é sensível a soluções irritantes e grandes 
volumes de medicamento. Por isso, a questão está correta.  
REFERÊNCIA:  
- POTTER, Patricia. Fundamentos de Enfermagem. 8ªEd. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.  
- PERRY; POTTER; ELKIN. Procedimentos e intervenções de enfermagem. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: É importante lembrar que para melhor remoção da flora microbiana as mãos devem estar sem anéis e 
com as unhas curtas, caso contrário, uma carga microbiana ficará retida nestes locais sendo passíveis de proliferação e 
transmissão. Na lavagem rotineira das mãos o uso de sabão neutro é o suficiente para a remoção da sujeira, da flora 
transitória e parte da flora residente. O uso de sabões com antissépticos devem ficar restritos a locais com pacientes de 
alto risco e no desenvolvimento de procedimentos cirúrgicos e invasivos ou em situações de surto de infecção hospitalar. 
Tendo em fato as afirmações do texto, considera-se pertinente que a segunda afirmativa esteja incorreta, fazendo com 
que a questão tenha como questão correta a alternativa B, dessa forma o gabarito deverá ser alterado. 
Fonte: http://www.colegiosaobento.com.br/apostilas/enfermagem/modulo-profissional-1/nocoes-de-higiene-e-
seguranca-do-trabalho.pdf  

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

 
 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Promoção, Prevenção, Recuperação e Reabilitação da saúde em todo o ciclo vital são ações prioritárias da 
atenção básica (PNAB, 2011). Portanto, recurso sem fundamento. Permanece gabarito inalterado. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão inclui os conhecimentos básicos sobre a transmissão de doenças e respectivo tratamento. O 
conhecimento sobre a terapia antirretroviral não necessita de aprofundamento no assunto ou mesmo sobre a terapêutica 
combinada e suas respectivas doses, tratando somente dos conhecimentos básicos. Portanto, está em acordo ao edital. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Questão não cabe recursos.  Os objetivos e funções da vigilância sanitária são claramente descritas na Lei 
n°8.080/90, assim como em referenciais mais recentes como o Guia de Vigilância em Saúde (Ministério da Saúde 2014). 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão apresenta duas alternativas verdadeiras, portanto, questão NULA. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 

http://www.colegiosaobento.com.br/apostilas/enfermagem/modulo-profissional-1/nocoes-de-higiene-e-seguranca-do-trabalho.pdf
http://www.colegiosaobento.com.br/apostilas/enfermagem/modulo-profissional-1/nocoes-de-higiene-e-seguranca-do-trabalho.pdf


CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão inclui os conhecimentos básicos sobre a transmissão de doenças e respectivo tratamento. O 
conhecimento sobre a terapia antirretroviral não necessita de aprofundamento no assunto ou mesmo sobre a terapêutica 
combinada e suas respectivas doses, tratando somente dos conhecimentos básicos sobre a prevenção da doença (de 
acordo com suas formas de transmissão). Portanto, está em acordo ao edital. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão é bastante clara, não cabendo recursos. A alternativa correta indica exatamente a quantidade 
de doses e o período preconizado para esquema vacinal da vacina contra o HPV, conforme a nota informativa do Ministério 
da Saúde n° 149/2015.   

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