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JULGAMENTO DOS RECURSOS 
 
 
Com base no item 7.1. c do edital a Prefeitura Municipal de Serrania /MG, a Empresa 
realizadora do Concurso Público nº 01/2011 tornam público o julgamento dos recursos 
interpostos pelos candidatos contra o gabarito divulgado em 05/03/2012.  
 
 

Recorrentes 
 
Angélica Cristina Pereira  
Diéliton Azevedo Ferreira  
Fábio Bernardes Pereira  
Joaquim José da Costa  
Jhonatas Felipe de Oliveira  
Josiane Sarto Inácio  
Juliana Ramalho Bolognani  
Kennedy Afonso Domingues Maciel 
Lígia Vieira Martins Santos  
Luis Ricardo Silva Martins  
Pauline Cristina Sacconi 
Raquel Cristina Prado Pereira 
Quesia I Araujo Silva  
Simone Caetani Machado 
Simone Cristina Prado Perreira 
Thales William Siqueira Neder  
Trícia Lago Vieira  
Wladimir de Souza Miranda  

 

Agente de Saúde IV- Assistente Social 
Agente Fiscal VI – Fiscal Sanitário e Postura 
Agente Administrativo – IV – Secretário Escolar 
Agente Fiscal VI – Fiscal Sanitário e Postura 
Agente Administrativo – VI - Advogado 
Agente Administrativo – IV – Secretário Escolar 
Agente Educador I – Professor de Nível Médio 
Agente Administrativo – IV – Secretário Escolar 
Agente de Saúde VII – Farmacêutico 
Agente Fiscal V – Fiscal de Obras e Meio Ambiente 
Agente Administrativo – IV – Secretário Escolar 
Agente de Saúde VI – Nutricionista  
Agente de Saúde VI – Nutricionista  
Agente de Saúde VI – Nutricionista 
 Agente de Saúde VI – Nutricionista 
Agente Administrativo – VI - Advogado 
Agente Administrativo – VI - Advogado 
Agente Administrativo – VI - Advogado 
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01 – Cargo 01 - Agente Administrativo – VI – Advogado 
Questão 01 – Língua Portuguesa   
A introdução do diálogo, que consiste nos quatro primeiros parágrafos, versa sobre: 
a) A opinião daquele que inicia a conversa. 
b) Certo conflito existente na vida de um dos que conversam. 
c) O desânimo do personagem ao se deparar com uma situação desgastante. 
d) O desabafo advindo de outros, feito por um dos personagens. 
 
Razoes 
A introdução do diálogo, que consiste nos quatro primeiros parágrafos, versa sobre:  
a) A opinião daquele que inicia a conversa. (Resposta incorreta. Na introdução há mais de uma opinião.)  
b) Certo conflito existente na vida de um dos que conversam. (Resposta incorreta. Não é possível concluir 
que há conflito apenas analisando a introdução do diálogo.)  
c) O desânimo do personagem ao se deparar com uma situação desgastante. (Resposta incorreta. Não é 
possível concluir que há desânimo apenas analisando a introdução do diálogo.)  
d) O desabafo advindo de outros, feito por um dos personagens. (Resposta certa. O enunciado da questão 
salienta que a introdução do diálogo, a iniciação, ou seja, o início da conversa, que se estende até o quarto 
parágrafo versa sobre algo. No primeiro parágrafo, o personagem ressalta que “até beber cerveja ficou 
difícil”, ou seja, outras coisas eram ficaram difíceis e agora o ato de beber cerveja também ficou. O uso do 
“queixa-se” indica que o candidato queixava-se, lamentava-se, desabafava-se. Portanto, é um desabafo 
advindo de outros. O candidato deve ater-se ao enunciado da questão, o começo do diálogo, óbvio, é a 
primeira linha.)  
 
Julgamento 
Resposta correta é a letra D. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
Questão 07 – Língua Portuguesa   
No décimo primeiro parágrafo, o personagem constata sua experiência quando o assunto é cerveja. Sua 
avaliação quanto ao comportamento dos moços resume que: 
a) Experimentar várias cervejas é considerado um ato de futilidade. 
b) O mercado espera que todos experimentem todas as cervejas. 
c) Ao experimentarem várias cervejas, os moços correm o risco de saber ou não a qual querem.  
d) Somente a idade permite a definição da melhor cerveja.  
 
Razoes 
A reposta correta da questão número sete é a letra “c”, pois:  
   
No décimo primeiro parágrafo, o personagem constata sua experiência quando o assunto é cerveja. Sua 
avaliação quanto ao comportamento dos moços resume que:  
a) Experimentar várias cervejas é considerado um ato de futilidade. (Resposta incorreta. Essa idéia não é 
sustentada durante todo o parágrafo e, por isso, não pode ser considerado como resumo.)  
b) O mercado espera que todos experimentem todas as cervejas. (Resposta incorreta. Essa idéia não é 
sustentada no parágrafo. Há a citação de que os outros querem que você queira e não especificamente o 
mercado.)  
c) Ao experimentarem várias cervejas, os moços correm o risco de saber ou não a qual querem. (Resposta 
correta. É preciso, primeiramente, observar o enunciado da questão. A avaliação quanto ao comportamento 
dos moços resume, ou seja, diz em poucas palavras. O risco que os moços correm é corroborado em todo o 
parágrafo, primeiro quando diz que “os moços, sim, não encontraram ainda sua definição, em matéria de 
cerveja”. Relata que experimentam várias cervejas ao observar que “saltam de uma para outra fruição, 
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tomam pileques de ideologias coloridas, do vermelho ao negro, passando pelo róseo, pelo alaranjado e pelo 
furta-cor”. E, finalmente, depois de tanto beberem, “você já sabe o que quer, ou antes, o que não quer. 
Principalmente o que não quer. E é isso que os outros querem que você queira”. O candidato deve reparar 
na construção do parágrafo que se encaixa com a construção da alternativa.)  
d) Somente a idade permite a definição da melhor cerveja. (Resposta incorreta. Essa idéia não é sustentada 
no parágrafo e, por isso, não pode ser considerado como resumo.)  
 
Julgamento 
Resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
Questão 08 – Língua Portuguesa   
O companheiro de conversa do experiente apreciador da “cerveja de sempre”, ao findar do diálogo, chega ao 
ponto de: 
a) Criticá-lo 
b) Ignorá-lo  
c) Alertá-lo 
d) Repreendê-lo 
 
Razoes 
O companheiro de conversa do experiente apreciador da “cerveja de sempre”, ao findar do diálogo, chega ao 
ponto de:  
a) Criticá-lo. (Resposta incorreta. Criticar é dizer mal de, segundo o dicionário Michaelis. O companheiro de 
conversa não constrói sua resposta baseada na crítica.)  
b) Ignorá-lo. (Resposta incorreta. Ele não mostrou indiferença, até porque respondeu à pergunta do 
apreciador de cerveja.)  
c) Alertá-lo. (Resposta incorreta. Ele não o alertou sobre nada. Não há tom de alerta em sua resposta.)  
d) Repreendê-lo. (Resposta correta. O enunciado da questão deixa bem claro que a resposta é referente às 
palavras do companheiro daquele que aprecia a cerveja. É necessário ater-se ao contexto, analisando não 
partes isoladas, mas juntas. Lembrando que o último parágrafo não pode ser considerado fala de nenhum 
dos personagens, pois não há travessão como nas anteriores, pode ser a conclusão do autor do texto. Vamos 
ao findar do diálogo:  

— Na verdade, não há muitas espécies de cerveja, no mundo das idéias. Mas os rótulos perturbam. 
Uns aparecem com mulher nua, insinuando que o gosto é mais capitoso. Bem, até agora não vi rótulo de 
cerveja mostrando mulher com tudo de fora, mas deve haver. Mulher se oferecendo está em tudo que é 
produto industrial, por que não estaria nos sistemas de organização social, como bonificação?  
(O apreciador da cerveja faz uma pergunta ao companheiro.)  

— Você está divagando.  
(Ele responde à pergunta do apreciador de cerveja, que, de certa forma, divaga. Divagar, segundo o 
dicionário Michaelis, é devanear, fantasiar. Ouvindo a fantasia de seu companheiro, ele se sente incitado a 
repreendê-lo, ou seja, admoestá-lo. Deixar claro ao seu parceiro de conversa que ele está divagando, 
fantasiando.)  
 
Julgamento 
Resposta correta é a letra D. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
 
Questão19 – Língua Portuguesa   
 “Já passavam das 21h e só se aproximaram alguns jovens e uns velhos que andavam por ali.”  
Quanto à frase acima:  
a) Há um erro.  
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b) Há dois erros.  
c) Há três erros.  
d) Não há nenhum erro  
 
Razoes 
Já passavam das 21h e só se aproximaram alguns jovens e uns velhos que andavam por ali.”  
Quanto à frase acima:  
a) Há um erro. (Resposta correta. Há apenas um erro: Já passava das 21h e só se aproximaram alguns jovens 
e uns velhos que andavam por ali.)  
b) Há dois erros. (Resposta incorreta.)  
c) Há três erros. (Resposta incorreta.)  
d) Não há nenhum erro. (Resposta incorreta.) 
 
Julgamento 
Resposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 

 

Questão 20 – Língua Portuguesa (Gramática)  

Candidatos: Jonatas Felipe. 

 

20) Analise: 

I-“Senão chover, vamos viajar de jipe.” 

II-“A empresa vai demitir cinco funcionários, senão cinco.” 

Agora, escolha: 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas II está correta. 

c) I e II estão corretas.  

d) I e II estão incorretas. 

Gabarito: d 

  

Resposta: 

Recurso deferido. 

 

A questão deve ser anulada, pois a segunda frase foi construída erroneamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 21 – Noções de Administração Pública 

 TCU aponta suspeitas em contratos da Aeronáutica. 
O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a abertura de investigações para apurar indícios 
de irregularidades graves em quatro obras pagas pelo comando da Aeronáutica, no Rio de Janeiro 
e no Rio Grande do Norte, cujo valor dos contratos soma R$ 32,2 milhões.  

Disponível em http://www.otempo.com.br, 24/02/2012, acesso em 25.02.2012 

Acerca dos contratos da Administração Pública, os chamados contratos administrativos, é adequado afirmar 
que: 
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a) Os contratos da Administração Pública podem ser celebrados todas as vezes em que o Poder Público 
toma serviços ou compra bens de terceiros. 

b) Os contratos da Administração Pública podem ser dispensados todas as vezes em que o órgão licitante 
achar que convier. 

c) A lei nº. 8.666 (1993), que trata dos ajustes assinados pela Administração, não dispensa a formalização 
de contrato em nenhuma hipótese. 

d) Constitucionalmente, as Forças Armadas não podem celebrar contratos administrativos com particulares, 
por se tratarem de áreas de segurança nacional. 

 
Razões 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com relação a 
temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha interposto recurso no 
sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
 
As argumentações do candidato ao cargo contra a presente questão são improcedentes.  Nosso 
entendimento que a presente questão está de acordo com a temática do PROGRAMA DE PROVA – NOCOES 
DE ADMINISTRACAO PÚBLICA, com especial vinculação temática à lei n:8.666 (1993). Tanto que o presente 
programa e sugestão bibliográfica asssim a refere: 
“V – PROGRAMA DE PROVA – NOÇÕES DE ADMIINISTRAÇÂO PÙBLICA Princípios básicos da administração 
pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 2. Improbidade Administrativa – Lei 
de Improbidade Administrativa - Pessoas alcançadas pela Lei da Improbidade Administrativa. 3. A 
responsabilidade do servidor público. 4 – Organização do Estado – Da organização política- administrativa – 
Dos Municípios – Da Administração Pública. 5. Licitação – Princípios - Modalidades – Procedimento – 
Anulação e revogação – 6. Estatuto dos Servidores do Município -7- Lei Orgânica Municipal de Serrania. 
Sugestão Bibliográfica: MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 27 ª Edição. 
Malheiros Editores, São Paulo, 2010. Capítulos II a V. - BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título III, 
Capitulo I – Da organização político administrativa, Capítulo IV - Dos Municípios e Capítulo VII, Seção I, II e III, 
Da Administração Pública. Direitos e Garantias fundamentais constitucionais. - BRASIL, Lei 8.429/1992. 
BRASIL, Lei 8.666/1993. BRASIL, Lei 10.520/2002. BRASIL, Lei 123/2006. Lei Orgânica Municipal de SERRANIA 
de 24/10/2007 
 
Julgamento:  
Resposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
Questão 28 – Noções de Administração Pública 
Desde que comprovadas e sem qualquer prejuízo para o servidor, o Estatuto dos Servidores do Município de 
Serrania (MG) prevê ausências ao serviço. Representa uma relação correta da ausência ao serviço e do prazo 
concedido a seguinte alternativa: 
[A] O servidor pode ausentar-se por um dia de serviço por nove dias consecutivos em razão de falecimento 

de um enteado 
[B] O servidor pode ausentar-se por dois dias de serviço para alistar-se como eleitor. 
[C] O servidor pode ausentar-se por um dia de serviço por oito dias consecutivos em razão de casamento. 
[D] O servidor pode ausentar-se por um dia de serviço por nove dias consecutivos em razão de falecimento 

do padrasto. 
 
Razões 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com relação a 
temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha interposto recurso no 
sentido, ponderamos os seguintes aspectos. As argumentações do candidato ao cargo contra a presente 
questão procedem.  As alternativas “A” e “D” apresentam equívocos na sua formulação. Optamos, pois, pela 
anulação da questão. 
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Julgamento 
Questão Anulada 
 
RECURSO DE THALES WILLIAM SIQUEIRA NEDER 
 
QUESTÃO Nº 32 – 12 
 
12- Analisando através do Direito Clássico, temos que o animus é visto como a intenção de assenhorar-se 
completamente da coisa, tendo sobre ela poder de fato exclusivo e independente (animus possidendi); e o 
possessio naturalis (a simples detenção) não exige esta intenção, bastando apenas o elemento físico (o 
corpus). Já no Direito Pós-Clássico o animus passa a ser para a posse o elemento preponderante, e no Direito 
Justinianeu, prevalece o animus domini.  
Opte pela alternativa incorreta sobre o trecho exposto acima. 
a) Em regra, seja o próprio possuidor que inicie por si a posse, esta também pode ser adquirida por meio de 
representantes, existindo então o corpus por outrem, que detém a coisa em lugar do que tem o animus de 
possuí-la. No início o pater familias adquiria a posse por meio do filho ou do escravo, que aparecem como 
instrumentos de sua vontade, mais tarde, a posse pôde ser adquirida por meio de um procurador, depois por 
terceiro (corpore alieno) e finalmente, por meio de qualquer estranho (per liberam personam), desde que 
houvesse a ratificação da pessoa em favor de quem a posse era iniciada. 
b) É importante salientar que o detentor pode transformar a detenção em posse sob a alegação de que 
passou a ter o animus possidendi, pois, no Direito Romano vigorava a regra de que a ninguém é dado, por si, 
mudar a causa de sua posse. Segundo Silvio Rodrigues, é de pouca utilidade esta enumeração, pois se a 
posse é uma situação de fato e se o possuidor é aquele que exerce poderes inerentes ao domínio é evidente 
que quem quer que se encontre no exercício de tais poderes é porque adquiriu a posse.  
c) Tendo em vista a manifestação da vontade do agente: por ato unilateral, que são os casos de apreensão, 
de exercício do direito e de dispor da coisa ou do direito; ou ato bilateral, que é o caso da tradição, isto é, a 
transferência da posse de um possuidor a outro. A apreensão pode recair sobre coisa sem dono, com 
também sobre coisas de outrem, mesmo sem a anuência do proprietário. 
d) Tendo em vista a origem da posse: distingue-se em originária, quando não há relação de causalidade entre 
a posse atual e a anterior (sem vícios anteriores); ou derivada quando acontece o contrário (com vícios 
anteriores). A regra está no artigo 492 do Código Civil, que presume manter a posse o mesmo caráter com 
que foi adquirida; e, aplicação prática dessa regra se vê no artigo 495 do mesmo código, que encarando a 
sucessão causa mortis, determina transmitir-se a posse com os mesmos caracteres, aos herdeiros e 
legatários do possuidor. 

Aquisição e Perda da Posse: 

De acordo com o Direito Romano a aquisição de posse ou início de posse, se dá quando concorrem os seus 
dois elementos constituintes: fato externo - o corpus ( apreensão) e um fato interno - animus (intenção), isto 
é, quando ocorre um ato material ligado a uma certa vontade. 

A princípio o corpus deve manifestar-se na apreensão material da coisa, ou seja, que se entre em contato 
material com a coisa, porém, os jurisconsultos vão espiritualizando esse contato e admitem, por exemplo, 
que haja tomada de posse com a simples entrega das chaves de um celeiro ou, que preencha o requisito de 
corpus aquele que armou a armadilha em que caiu o animal, antes mesmo de saber da existência da presa. 

Quanto ao animus, vimos que Savigny entendia que era o animus domini (intenção de ser proprietário), e 
Ihering entendia que era a simples consciência de ter a coisa consigo (affectio tenendi). Modernamente, os 
romanistas acreditam que essas duas correntes não levaram em conta a evolução do Direito Romano. Assim, 
analisando através do Direito Clássico, temos que o animus é visto como a intenção de assenhorar-se 
completamente da coisa, tendo sobre ela poder de fato exclusivo e independente (animus possidendi); e o 
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possessio naturalis (a simples detenção) não exige esta intenção, bastando apenas o elemento físico (o 
corpus). Já no Direito Pós-Clássico o animus passa a ser para a posse o elemento preponderante, e no Direito 
Justinianeu, prevalece o animus domini. 

Embora, em regra, seja o próprio possuidor que inicie por si a posse, esta também pode ser adquirida por 
meio de representantes, existindo então o corpus por outrem, que detém a coisa em lugar do que tem o 
animus de possuí-la. No início o pater familias adquiria a posse por meio do filho ou do escravo, que 
aparecem como instrumentos de sua vontade, mais tarde, a posse pôde ser adquirida por meio de um 
procurador, depois por terceiro (corpore alieno) e finalmente, por meio de qualquer estranho (per liberam 
personam), desde que houvesse a ratificação da pessoa em favor de quem a posse era iniciada. 

É importante salientar que o detentor (não) pode transformar a detenção em posse sob a alegação de que 
passou a ter o animus possidendi, pois, no Direito Romano vigorava a regra de que a ninguém é dado, por 
si, mudar a causa de sua posse. 

O Código Civil no seu artigo 493 dispõe sobre os modos de aquisição de posse nos seguintes casos: 

Pela apreensão da coisa ou pelo exercício do direito. 

Pelo fato de se dispor da coisa ou do direito. 

Por qualquer dos modos de aquisição em geral. 

Segundo Silvio Rodrigues, é de pouca utilidade esta enumeração, pois se a posse é uma situação de fato e 
se o possuidor é aquele que exerce poderes inerentes ao domínio é evidente que quem quer que se 
encontre no exercício de tais poderes é porque adquiriu a posse. E outra, se é possível adquirir a posse por 
qualquer dos modos de aquisição em geral (inciso III), isso torna inútil a enumeração feita nos incisos I e II. A 
lei foi mal redigida. 

A QUESTÃO INCORRETA É A ALTERNATIVA “B”, portanto o recurso não procede. 
 
Questão 33 – Conhecimentos Específicos  
É um ato normativo primário e contém, em regra, normas gerais e abstratas. Embora as leis sejam definidas, 
normalmente, pela generalidade e abstração ("lei material"), estas contêm, não raramente, normas 
singulares ("lei formal" ou "ato normativo de efeitos concretos"). Estamos falando de: 
a) Lei ordinária 
b) Lei complementar 
c) Lei superior 
d) Lei trabalhista 
 
Razões: 
A reposta correta da questão número um é a letra “a”, pois: 
 
A argumentação do candidato possui natureza lógica, o gabarito foi divulgado incorretamente e deverá ser 
retificado. 
 
Julgamento 
Recurso procedente para alterar a alternativa para Letra “A”.  
 
Questão 34 – Conhecimentos Específicos  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
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De acordo com o ponto de vista de cada doutrina, a definição de fontes do direito varia de uma para outra. 
Sendo assim analise as afirmativas: 

I. CLAUDE DU PASQUIER - Reportou-se ao tema através de uma metáfora, ao dizer que, buscar a fonte 
do direito é como se alguém procurasse a nascente de um rio, a delimitar o exato ponto em que as 
águas surgem das profundezas da terra dando origem a um curso d’água natural, como seja o ponto de 
emergência, o lugar onde ele passa de invisível a visível, onde sobe do subsolo à superfície. Assim 
sendo, afirma que fonte de regra jurídica é o ponto pelo qual ela se sai das profundezas da vida social 
para aparecer à superfície do Direito. 

II. HANS KELSEN - Em sua “Teoria pura do direito” solidificou o estudo do direito a mais expressiva 
referência no âmbito da dogmática jurídica e, assim, afirma que a única fonte do direito é a norma, já 
consolidada em seus aspectos formais e integrada ao direito positivo. Traduzindo-se o pensamento 
kelsiano, este ao se reportar a fonte do direito, irreleva qualquer fato social, moral ou político que 
tenha contribuído para o surgimento de uma regra.  

III. MIGUEL REALE - O termo fonte do direito deve indicar somente os processos de produção da norma 
jurídica, vinculados a uma estrutura do poder, o qual, diante de fatos e valores, opta por dada solução 
normativa e pela garantia do seu cumprimento. Segundo Reale, a estrutura de poder é um requisito 
essencial ao conceito de fonte. A luz deste conceito, quatro são as fontes do direito: o processo 
legislativo, a jurisdição (poder judiciário), os usos e costumes jurídicos e o poder negocial. 

IV. EL VECCHIO - Dentro do positivismo jurídico, reduz ao Estado a única fonte do direito, do qual uma 
série de ordens são emanadas, resumindo que o Estado é a única fonte do direito. 

V. SOCIOLOGICA - Fontes do direito são as vertentes sociais e históricas de cada época, das quais fluem as 
normas jurídicas positivas. Fatores emergentes da própria realidade social, tais como os econômicos, 
religiosos, morais, políticos e naturais. 

Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas nas afirmativas I, II e III. 
b) Apenas nas afirmativas II, III e IV. 
c) Apenas nas afirmativas III, IV e V. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
Razões 
A reposta correta da questão número um é a letra “d”, pois: 
 
A argumentação do candidato possui natureza lógica, o gabarito foi divulgado incorretamente e deverá ser 
retificado.  
 
Julgamento 
Recurso procedente para alterar a alternativa para Letra “D”.  
 
Questão 35 – Conhecimentos Específicos  
A administração pública guia-se conforme os ditames constitucionais por meio de princípios básicos, que 
podem ser entendidos na forma de regras de observância de caráter permanente e obrigatórias, que são: 

I. Legalidade 
II. Moralidade 

III. Finalidade  
IV. Publicidade 

Quais dos princípios acima consideramos correto (s)? 
a) Apenas os princípios I, II e III. 
b) Apenas os princípios II, III e IV. 
c) Apenas os princípios I, II e IV. 
d) Todos os princípios estão corretos 
 
Razões 
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De acordo com O PRINCÍPIO DA MORALIDADE E PROBIDADE ADMINISTRATIVA 
Marcio Garcia Lauriano Leme 
 

A administração pública guia-se conforme os ditames constitucionais por meio de quatro princípios básicos, 
que podem ser entendidos na forma de regras de observância de caráter permanente e obrigatórias, que 
são: legalidade, moralidade, finalidade e publicidade.  
 
O principio que capitaneia todos e por vez se desdobra em incontáveis outros princípios é o da legalidade, 
porém esse sempre deve estar em conformidade com os outros três surgindo aí uma relação de interligação 
pois além da legalidade, o ato do administrador deve sempre conformar-se com a moralidade e a finalidade 
administrativas para dar plena legitimidade à sua atuação. Conforme aponta Hely Lopes Meireles 
“Administração legítima só é aquela que se reveste de legalidade e probidade administrativas, no sentido de 
que, tanto atende às exigências da lei, como se conforma com os preceitos da instituição pública.” 

http://www.pontojuridico.com/modules.php?name=News&file=article&sid=188 
 
Julgamento:  
Resposta correta é a letra D. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
Questão 36 – Conhecimentos Específicos  
Analise as afirmativas: 
Entende-se por _____________ a congregação de costumes, deveres e modo de proceder dos homens para 
com os seus semelhantes, o corpo de preceitos e regras para dirigir as ações humanas segundo a justiça e a 
equidade natural. A ___________, por sua vez, consiste em honradez, integridade de caráter, honestidade, 
pundonor.  
Qual das alternativas melhor preenche a lacuna: 
a) Probidade e moralidade 
b) Moralidade e probidade 
c) Legalidade e moralidade 
d) Probidade e legalidade 
 
Razoes 
A reposta correta da questão número um é a letra “b”, pois: 
 
A argumentação do candidato possui natureza lógica, o gabarito foi divulgado incorretamente e deverá ser 
retificado.  
 
Julgamento 
Recurso procedente para alterar a alternativa para Letra “B”.  
 
Questão 37 – Conhecimentos Específicos  
É o direito que pertence a uma pessoa ou grupo de pessoas de invocar providências, ações ou mesmo 
inações dos poderes públicos sobre uma questão ou uma situação que verse sobre os direitos legalmente 
estabelecidos. Estamos falando de: 
a) Direito de Iniciativa 
b) Direito de Participação 
c) Direito de Petição 
d) Direito de Liberdade 
 
A reposta correta da questão número um é a letra “c”, pois: 
 

http://nalei.com.br/blog/o-que-e-direito-de-peticao-1877/
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A argumentação do candidato possui natureza lógica, o gabarito foi divulgado incorretamente e deverá ser 
retificado.  
 
Julgamento 
Recurso procedente para alterar a alternativa para Letra “C”.  
 
Questão 38 – Conhecimentos Específicos  
De acordo com os tipos de Direitos, qual das alternativas abaixo consideramos incorreta? 
a) Direito Financeiro (também chamado Direito Tributário ou Direito Fiscal) - regula as finanças públicas, 

mediante disciplinamento das receitas e das despesas. Disciplina os recursos financeiros do Estado, 
provenientes dos impostos, taxas, contribuições, tarifas e demais meios de arrecadação, e as relações do 
Estado com os contribuintes. 

b) Direito Canônico: regula todos os aspectos pertinentes ao sufrágio. As suas normas destinam-se a 
assegurar a organização e o exercício do direito de votar e ser votado. 

c) Direto Penal - tipifica, define e comina sanções aos atos considerados ilícitos penais. As suas normas 
regulam a atuação do Estado no combate ao crime, sob as formas de prevenção e repressão. 

d) Direito do Menor - regula todos os aspectos e medidas à assistência, proteção e vigilância a menores de 
dezoito anos que se encontrem em situação irregular, segundo a definição legal, e a menores de dezoito 
a vinte e um anos de idade nos casos expressos em lei. 

 
Razoes 
A reposta correta da questão número um é a letra “b”, pois: 
 
A argumentação do candidato possui natureza lógica, o gabarito foi divulgado incorretamente e deverá ser 
retificado.  
 
Julgamento 
Recurso procedente para alterar a alternativa para Letra “B”.  
 

02 - Cargo 03 – Agente de Saúde IV – Assistente Social 
Questão 01 – Língua Portuguesa 
A introdução do diálogo, que consiste nos quatro primeiros parágrafos, versa sobre: 
a) A opinião daquele que inicia a conversa. 
b) Certo conflito existente na vida de um dos que conversam. 
c) O desânimo do personagem ao se deparar com uma situação desgastante. 
d) O desabafo advindo de outros, feito por um dos personagens. 
 
Razoes 
A introdução do diálogo, que consiste nos quatro primeiros parágrafos, versa sobre:  
a) A opinião daquele que inicia a conversa. (Resposta incorreta. Na introdução há mais de uma opinião.)  
b) Certo conflito existente na vida de um dos que conversam. (Resposta incorreta. Não é possível concluir 
que há conflito apenas analisando a introdução do diálogo.)  
c) O desânimo do personagem ao se deparar com uma situação desgastante. (Resposta incorreta. Não é 
possível concluir que há desânimo apenas analisando a introdução do diálogo.)  
d) O desabafo advindo de outros, feito por um dos personagens. (Resposta certa. O enunciado da questão 
salienta que a introdução do diálogo, a iniciação, ou seja, o início da conversa, que se estende até o quarto 
parágrafo versa sobre algo. No primeiro parágrafo, o personagem ressalta que “até beber cerveja ficou 
difícil”, ou seja, outras coisas eram ficaram difíceis e agora o ato de beber cerveja também ficou. O uso do 
“queixa-se” indica que o candidato queixava-se, lamentava-se, desabafava-se. Portanto, é um desabafo 
advindo de outros. O candidato deve ater-se ao enunciado da questão, o começo do diálogo, óbvio, é a 
primeira linha.)  
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Julgamento 
Resposta correta é a letra D. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
Questão 07 – Língua Portuguesa 
No décimo primeiro parágrafo, o personagem constata sua experiência quando o assunto é cerveja. Sua 
avaliação quanto ao comportamento dos moços resume que: 
a) Experimentar várias cervejas é considerado um ato de futilidade. 
b) O mercado espera que todos experimentem todas as cervejas. 
c) Ao experimentarem várias cervejas, os moços correm o risco de saber ou não a qual querem.  
d) Somente a idade permite a definição da melhor cerveja.  
 
Razoes 
A reposta correta da questão número sete é a letra “c”, pois:  
   
No décimo primeiro parágrafo, o personagem constata sua experiência quando o assunto é cerveja. Sua 
avaliação quanto ao comportamento dos moços resume que:  
a) Experimentar várias cervejas é considerado um ato de futilidade. (Resposta incorreta. Essa idéia não é 
sustentada durante todo o parágrafo e, por isso, não pode ser considerado como resumo.)  
b) O mercado espera que todos experimentem todas as cervejas. (Resposta incorreta. Essa idéia não é 
sustentada no parágrafo. Há a citação de que os outros querem que você queira e não especificamente o 
mercado.)  
c) Ao experimentarem várias cervejas, os moços correm o risco de saber ou não a qual querem. (Resposta 
correta. É preciso, primeiramente, observar o enunciado da questão. A avaliação quanto ao comportamento 
dos moços resume, ou seja, diz em poucas palavras. O risco que os moços correm é corroborado em todo o 
parágrafo, primeiro quando diz que “os moços, sim, não encontraram ainda sua definição, em matéria de 
cerveja”. Relata que experimentam várias cervejas ao observar que “saltam de uma para outra fruição, 
tomam pileques de ideologias coloridas, do vermelho ao negro, passando pelo róseo, pelo alaranjado e pelo 
furta-cor”. E, finalmente, depois de tanto beberem, “você já sabe o que quer, ou antes, o que não quer. 
Principalmente o que não quer. E é isso que os outros querem que você queira”. O candidato deve reparar 
na construção do parágrafo que se encaixa com a construção da alternativa.)  
d) Somente a idade permite a definição da melhor cerveja. (Resposta incorreta. Essa idéia não é sustentada 
no parágrafo e, por isso, não pode ser considerado como resumo.)  
 
Julgamento 
Resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
Questão 08 – Língua Portuguesa 
O companheiro de conversa do experiente apreciador da “cerveja de sempre”, ao findar do diálogo, chega ao 
ponto de: 
a) Criticá-lo 
b) Ignorá-lo  
c) Alertá-lo 
d) Repreendê-lo 
 
Razoes 
O companheiro de conversa do experiente apreciador da “cerveja de sempre”, ao findar do diálogo, chega ao 
ponto de:  
a) Criticá-lo. (Resposta incorreta. Criticar é dizer mal de, segundo o dicionário Michaelis. O companheiro de 
conversa não constrói sua resposta baseada na crítica.)  
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b) Ignorá-lo. (Resposta incorreta. Ele não mostrou indiferença, até porque respondeu à pergunta do 
apreciador de cerveja.)  
c) Alertá-lo. (Resposta incorreta. Ele não o alertou sobre nada. Não há tom de alerta em sua resposta.)  
d) Repreendê-lo. (Resposta correta. O enunciado da questão deixa bem claro que a resposta é referente às 
palavras do companheiro daquele que aprecia a cerveja. É necessário ater-se ao contexto, analisando não 
partes isoladas, mas juntas. Lembrando que o último parágrafo não pode ser considerado fala de nenhum 
dos personagens, pois não há travessão como nas anteriores, pode ser a conclusão do autor do texto. Vamos 
ao findar do diálogo:  

— Na verdade, não há muitas espécies de cerveja, no mundo das idéias. Mas os rótulos perturbam. 
Uns aparecem com mulher nua, insinuando que o gosto é mais capitoso. Bem, até agora não vi rótulo de 
cerveja mostrando mulher com tudo de fora, mas deve haver. Mulher se oferecendo está em tudo que é 
produto industrial, por que não estaria nos sistemas de organização social, como bonificação?  
(O apreciador da cerveja faz uma pergunta ao companheiro.)  

— Você está divagando.  
(Ele responde à pergunta do apreciador de cerveja, que, de certa forma, divaga. Divagar, segundo o 
dicionário Michaelis, é devanear, fantasiar. Ouvindo a fantasia de seu companheiro, ele se sente incitado a 
repreendê-lo, ou seja, admoestá-lo. Deixar claro ao seu parceiro de conversa que ele está divagando, 
fantasiando.)  
 
Julgamento 
Resposta correta é a letra D. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
Questão 17 – Língua Portuguesa 
Quanto à regência verbal, a frase correta é: 
a) A mulher agradava o filho mais novo. 
b) O desempenho do time agradou o técnico. 
c) Os universitários aspiram o sucesso profissional. 
d) Todos assistiram o jogo da seleção.   
 
Razoes 
Quanto à regência verbal, a frase correta é:  
a) A mulher agradava o filho mais novo. (Resposta correta. Agradar, no sentido de fazer carinho e amimar, 
aceita o uso do a, já que é verbo transitivo direto.)  
b) O desempenho do time agradou o técnico. (Resposta incorreta. O certo é: O desempenho do time agradou 
ao técnico.)  
c) Os universitários aspiram o sucesso profissional. (Resposta incorreta. O certo é: Os universitários aspiram 
ao sucesso profissional.)  
d) Todos assistiram o jogo da seleção.  (Resposta incorreta. O certo é: Todos assistiram ao jogo da seleção.)  
 
Julgamento 
Resposta correta é a  A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 

03 - Cargo 07 - Agente Fiscal V – Fiscal de Obras e Meio Ambiente 
Questão 21 – Noções de Administração Pública 
Pela Lei de Improbidade Administrativa o “enriquecimento ilícito” incorre em: 
a) Destruir patrimônio público que esteja em sua proteção ou uso. 
a) Fazer uso dos serviços públicos para satisfazer necessidades pessoais. 
b) Obter aumento do patrimônio pessoal às custas de crimes contra os cofres públicos. 
c) Fazer uso dos serviços públicos para satisfazer necessidades de terceiros ou parentes. 
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Razões 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com relação a 
temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha interposto recurso no 
sentido, ponderamos os seguintes aspectos. As argumentações do candidato ao cargo contra a presente 
questão procedem  de acordo com a Lei nº 8.429 (1992). A questão apresenta equívocos na sua formulação e 
não se faz clara na exposição temática e de comandos à resposta esperada. Optamos, pois, pela anulação da 
questão. 
 
Julgamento  
Questão Anulada 
 

04 - Cargo 08 – Agente Fiscal VI – Fiscal Sanitário e Postura 
Questão 03 – Língua Portuguesa 
Assinale a alternativa em que não há correspondência entre o termo em destaque e a expressão a que se 
refere:  
a) “... os viciados sempre acendem seu cachimbo diante de policiais passivos...” - (os viciados) - (1° 

parágrafo)  
b) “Transformadas em antros do vício, elas ficaram conhecidas como crack houses.” - (casas abandonadas) - 

(1° parágrafo)  
c) “... e algumas das inevitáveis consequências disso apareciam na forma de estatísticas criminais.” -

(consumo de crack) - (1° parágrafo) 
d) “O programa [...] recuperar os viciados como significou um duro golpe para os traficantes, que viram a 

demanda de sua mercadoria diminuir.” - (os viciados) - (3° parágrafo) 
 
Razoes 

Primeiramente, é preciso atentar que,  após a citação, foi  indicado o parágrafo de onde  foi retirada a frase  
para facilitar  a consulta ao texto. 

No item A, está claro que o pronome seu refere aos  viciados  ( o cachimbo dos viciados)  

No item B, consultando o trecho  de onde foi retirada a citação, está claro que o pronome elas  refere-se às 
casas abandonadas. 

Veja: 

“Assim, para fumar, os  usuários  abrigavam-se  em casas abandonadas. Transformadas em antros do vício, 
elas ficaram conhecidas como crack houses.” 

No item C, consultando  o trecho de onde foi retirada a citação: 

“ Em 1988, 2,5  milhões de americanos  já tinham consumido crack _ e algumas  das inevitáveis  
consequências disso  apareciam na forma  de estatísticas criminais. “ 
O autor fala  nos milhões de americanos  que já tinham consumido crack, depois acrescenta que um  uma das 
consequências disso ( é claro, que se refere ao consumo do crack. 

Na citação do item D, o pronome relativo que retoma seu antecedente _ traficantes ,e não os viciados como 
está apontado  nos parênteses.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.429-1992?OpenDocument
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O programa [...] recuperar os viciados como significou um duro golpe para os traficantes, que viram a 
demanda de sua mercadoria diminuir.” - (os viciados) - (3° parágrafo) 

Julgamento 
Resposta correta é a  D. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 

Questão 14 – Língua Portuguesa 
Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal: 
a) Não faltavam razões para que acreditássemos na sua inocência, pois havia provas suficientes e existiam 

ações memoráveis a seu favor.  
b) Avaliou-se, com muita calma, fazem quinze dias, as mais diferentes versões sobre o manifesto  a favor da 

Ecologia. 
c) Obedeceram-se aos regulamentos, criaram-se novas secretarias. 
d) Vossa Senhoria vos preocupais demasiadamente com vossa imagem. 
 
Razoes 
Na alternativa A, não há erros de concordância: o verbo faltavam concorda com o sujeito posposto  razões . 
Sujeito no plural o verbo vai para o plural. 
A forma verbal acreditássemos está  concordando com o sujeito oculto – nós. 
O verbo haver é impessoal, portanto deve ficar na 3ª pessoa do singular. 
O verbo existir deve  concordar com o seu sujeito _ ações memoráveis. 
  
A alternativa B, há dois erros de concordância: o sujeito do  verbo avaliou-se é  as mais diferentes versões . 
Há também outro erro: o verbo fazer  indicando tempo decorrido  é impessoal, deve, portanto, ser usado no 
singular. 
A frase correta deve ser: 
 
Avaliaram-se, com muita calma, faz quinze dias, as mais diferentes versões sobre o manifesto  a favor da 
Ecologia. 
 
No item C o verbo obedecer é transitivo indireto. O se é índice de indeterminação do sujeito, regulamentos é 
objeto indireto.  Portanto , o verbo deve ficar no singular. 
Já o verbo criar é transitivo direto, o se é partícula apassivadora e o verbo deve concordar com seu sujeito 
passivo.   
A frase correta é: 
Obedeceu-se aos regulamentos, criaram-se novas secretarias. 
 
No item D , o pronome de tratamento leva o verbo para a terceira pessoa do singular. 
A frase correta é :  
Vossa Senhoria se preocupa demasiadamente com sua  imagem. 
 
Julgamento 
Resposta correta é a  A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
Questão 21 – Noções de Administração Pública 
Pela Lei de Improbidade Administrativa o “enriquecimento ilícito” incorre em: 
a)Destruir patrimônio público que esteja em sua proteção ou uso. 
b) Fazer uso dos serviços públicos para satisfazer necessidades pessoais. 
c)Obter aumento do patrimônio pessoal às custas de crimes contra os cofres públicos. 
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d) Fazer uso dos serviços públicos para satisfazer necessidades de terceiros ou parentes. 
 
Razões 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com relação a 
temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha interposto recurso no 
sentido, ponderamos os seguintes aspectos. As argumentações do candidato ao cargo contra a presente 
questão procedem  de acordo com a Lei nº 8.429 (1992). A questão apresenta equívocos na sua formulação e 
não se faz clara na exposição temática e de comandos à resposta esperada. Optamos, pois, pela anulação da 
questão. 
 
Julgamento  
Questão Anulada 
 
Questão 22 – Noções de Administração Pública 
Leia o fragmento abaixo: 

Em Serrania (MG), o funcionário público municipal efetivo estável que ausentar-se 
intencionalmente por mais de trinta dias consecutivos pode ser exonerado de seu cargo. 

À luz do Estatuto dos Servidores do Município de Serrania (MG), pode-se julgar o fragmento acima como: 
a) INCORRETO. Ao que se refere ao fragmento acima, a assertiva do mesmo contraria o que é disposto no 

Estatuto dos Servidores do Município de Serrania (MG). 
b) PARCIALMENTE CORRETO. O Estatuto dos servidores públicos do Município de Serrania (MG) considera 

apenas que a exoneração do servidor pode ocorrer com atraso intencional por mais de trinta dias úteis e 
não consecutivos. 

c) CORRETO. O funcionário público municipal efetivo estável que ausentar-se intencionalmente por mais de 
trinta dias consecutivos pode ser exonerado de seu cargo pelo Prefeito Municipal. 

d) TOTALMENTE INCORRETO. O Estatuto dos servidores públicos do Município de Serrania (MG) prevê que 
o funcionário público municipal efetivo estável que ausentar-se intencionalmente por mais de sessenta 
dias consecutivos pode ser exonerado de seu cargo. 

 
Razões 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com relação a 
temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha interposto recurso no 
sentido, ponderamos os seguintes aspectos. As argumentações do candidato ao cargo contra a presente 
questão procedem de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serrania (MG). As 
alternativas “A” e “C” apresentam equívocos na sua formulação. Optamos, pois, pela anulação da questão. 
 
Julgamento  
Questão Anulada 
 
Questão 31 – Conhecimentos Específicos  
São disposições legais corretas do Código Sanitário de Minas Gerais (1999), exceto que: 
a) A competência para expedir intimações e lavrar autos e termos é exclusiva dos fiscais sanitários 

concursados na função específica de Fiscal Sanitário. 
b) A autoridade sanitária pode exigir exame clínico ou laboratorial de pessoas que exerçam atividades em 

estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário. 
c) Para a concessão ou a renovação do alvará sanitário de um estabelecimento são inspecionados somente 

os ambientes internos dos mesmos bem como os produtos, as instalações, as máquinas, os 
equipamentos, as normas e as rotinas técnicas do estabelecimento. 

d) Os estabelecimentos sujeitos ao controle e à fiscalização sanitária podem ter seu alvará sanitário 
expedido em primeira instância pela autoridade sanitária do nível estadual e conseqüentemente 
procedendo à municipal, com validade para um mês de seu exercício, renovável por períodos iguais e 
sucessivos, sendo requerida a renovação nos primeiros cento e vinte dias de cada exercício. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.429-1992?OpenDocument
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Razões 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com relação a 
temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha interposto recurso no 
sentido, ponderamos os seguintes aspectos. A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão 
é “B”. As alternativas “D” também se apresenta como uma exceção às disposições legais corretas do Código 
Sanitário de Minas Gerais (1999). De acordo com o Edital do presente Concurso Público há de se ter apenas 
uma resposta esperada para cada questão. Deste modo, optamos, pois, pela anulação da questão 
 
Julgamento  
Questão Anulada 
 
 

05 - Cargo 10 – Agente de Saúde VII - Farmacêutico 
Questão 01 – Língua Portuguesa   
A introdução do diálogo, que consiste nos quatro primeiros parágrafos, versa sobre: 
a) A opinião daquele que inicia a conversa. 
b) Certo conflito existente na vida de um dos que conversam. 
c) O desânimo do personagem ao se deparar com uma situação desgastante. 
d) O desabafo advindo de outros, feito por um dos personagens. 
 
Razoes 
A introdução do diálogo, que consiste nos quatro primeiros parágrafos, versa sobre:  
a) A opinião daquele que inicia a conversa. (Resposta incorreta. Na introdução há mais de uma opinião.)  
b) Certo conflito existente na vida de um dos que conversam. (Resposta incorreta. Não é possível concluir 
que há conflito apenas analisando a introdução do diálogo.)  
c) O desânimo do personagem ao se deparar com uma situação desgastante. (Resposta incorreta. Não é 
possível concluir que há desânimo apenas analisando a introdução do diálogo.)  
d) O desabafo advindo de outros, feito por um dos personagens. (Resposta certa. O enunciado da questão 
salienta que a introdução do diálogo, a iniciação, ou seja, o início da conversa, que se estende até o quarto 
parágrafo versa sobre algo. No primeiro parágrafo, o personagem ressalta que “até beber cerveja ficou 
difícil”, ou seja, outras coisas eram ficaram difíceis e agora o ato de beber cerveja também ficou. O uso do 
“queixa-se” indica que o candidato queixava-se, lamentava-se, desabafava-se. Portanto, é um desabafo 
advindo de outros. O candidato deve ater-se ao enunciado da questão, o começo do diálogo, óbvio, é a 
primeira linha.)  
 
Julgamento 
Resposta correta é a letra D. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
Questão 07 – Língua Portuguesa   
No décimo primeiro parágrafo, o personagem constata sua experiência quando o assunto é cerveja. Sua 
avaliação quanto ao comportamento dos moços resume que: 
a) Experimentar várias cervejas é considerado um ato de futilidade. 
b) O mercado espera que todos experimentem todas as cervejas. 
c) Ao experimentarem várias cervejas, os moços correm o risco de saber ou não a qual querem.  
d) Somente a idade permite a definição da melhor cerveja.  
 
Razoes 
A reposta correta da questão número sete é a letra “c”, pois:  
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No décimo primeiro parágrafo, o personagem constata sua experiência quando o assunto é cerveja. Sua 
avaliação quanto ao comportamento dos moços resume que:  
a) Experimentar várias cervejas é considerado um ato de futilidade. (Resposta incorreta. Essa idéia não é 
sustentada durante todo o parágrafo e, por isso, não pode ser considerado como resumo.)  
b) O mercado espera que todos experimentem todas as cervejas. (Resposta incorreta. Essa idéia não é 
sustentada no parágrafo. Há a citação de que os outros querem que você queira e não especificamente o 
mercado.)  
c) Ao experimentarem várias cervejas, os moços correm o risco de saber ou não a qual querem. (Resposta 
correta. É preciso, primeiramente, observar o enunciado da questão. A avaliação quanto ao comportamento 
dos moços resume, ou seja, diz em poucas palavras. O risco que os moços correm é corroborado em todo o 
parágrafo, primeiro quando diz que “os moços, sim, não encontraram ainda sua definição, em matéria de 
cerveja”. Relata que experimentam várias cervejas ao observar que “saltam de uma para outra fruição, 
tomam pileques de ideologias coloridas, do vermelho ao negro, passando pelo róseo, pelo alaranjado e pelo 
furta-cor”. E, finalmente, depois de tanto beberem, “você já sabe o que quer, ou antes, o que não quer. 
Principalmente o que não quer. E é isso que os outros querem que você queira”. O candidato deve reparar 
na construção do parágrafo que se encaixa com a construção da alternativa.)  
d) Somente a idade permite a definição da melhor cerveja. (Resposta incorreta. Essa idéia não é sustentada 
no parágrafo e, por isso, não pode ser considerado como resumo.)  
 
Julgamento 
Resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
Questão 32 – Conhecimentos Específicos  
A Notificação de Receita é o documento padronizado que acompanhado de receita, autoriza a dispensação 
ou aviamento de medicamentos sujeitos a controle especial. O profissional deve prescrever medicamentos 
ou uma fórmula em seu receituário comum, porém, esta deverá vir acompanhada da Notificação de Receita. 
Substância psicotrópica sujeita a Notificação de Receita “B” (cor azul): 
a) Barbital 
b) Anfetamina 
c) Propofol 
d) Catina 
 
Razões 
Não assiste razão aos recorrentes, pois a  Alternativa correta ‘A’ pois de acordo com o site da ANVISA a 
substância ‘BARBITAL’ precisa de notificação de receita “B”. Alternativa ‘B’ esta incorreta, pois a substância 
‘ANFETAMINA’ precisa de notificação de receita “A”. Já alternativa ‘C’ esta incorreta, pois a substância 
‘PROPOFOL’  precisa de notificação de receita “Sujeitas a Receita de Controle Especial em duas 
Vias”.Alternativa ‘D’ esta incorreta, pois a substância ‘CATINA’ precisa de notificação de receita “A”. 
 
Julgamento 
Resposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
Questão 33 – Conhecimentos Específicos  
A Farmacologia busca entender os efeitos das drogas e a sua aplicação aos seres humanos é afeita à 
Farmacologia Clínica. Ainda que utilizando-se de grupos de pessoas, dentro do espírito da busca de uma 
consistência estatística para suas observações, o foco da atenção de ambas está no indivíduo. O princípio 
fundamental da individualização na terapêutica exige, no entanto, parâmetros para a relativização dos riscos 
e dos benefícios e para a determinação de margens de segurança com relação à obtenção dos resultados 
objetivados, necessidades que as aproximam das potencialidades do raciocínio e metodologia 
epidemiológica. Sendo assim, a farmacoepidemiologia é definida como: 
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a) A comercialização, distribuição, prescrição e uso de medicamentos em uma sociedade, com ênfase 
especial sobre as consequências médicas, sociais e econômicas resultantes. 

b) O estudo do uso e os efeitos das drogas em um largo número de pessoas. 
c) O estudo do uso e os efeitos das drogas em um pequeno número de pessoas. 
d) A comercialização, distribuição, prescrição e uso de medicamentos em uma sociedade, com ênfase 

especial sobre as consequências na farmacologia clínica. 
 
Razões 
Não assiste razão aos recorrentes, pois a  Alternativa correta Alternativa ‘A’ está incorreta, pois se refere a 
comercialização, prescrição e distribuição de medicamentos. Alternativa ‘B’ é a correta, pois define de modo 
geral o que é farmacoepidemiologia, de modo simples e claro. Alternativa ‘C’ está incorreta, pois o estudo da 
farmacoepidemiologia faz sempre estudo em largo número de pessoas e não em um pequeno número de 
pessoas. Alternativa ‘D’ está incorreta, pois a farmacoepidemiologia não estuda as consequências da 
farmacologia clínica. Deste modo apenas a alternativa B responde a questão. 
 
Julgamento 
Resposta correta é a letra B. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
Questão 39 – Conhecimentos Específicos  
Analise as afirmativas sobre a  farmacovigilância: 

I. A farmacovigilância tem como função principal, a detecção, registro e avaliação das reações adversas 
a medicamentos e dispositivos médicos, com o objetivo último da sua prevenção. A eficaz 
implementação de mecanismos de detecção de reações adversas, tem assim a finalidade de 
maximizar o benefício e minimizar os riscos, na utilização de medicamentos ao nível da comunidade. 

II. O medicamento antes de entrar em comercialização, tem que primeiro demonstrar a sua eficácia, 
qualidade e segurança. Por forma a garantir os resultados nestes três critérios são feitos vários 
ensaios clínicos, nos quais se vão recolhendo informações que suportam os dados que irão servir de 
base ao processo de obtenção de autorização de introdução no mercado (AIM).  

III. A Farmacovigilância tem, portanto, o objetivo maior de garantir a segurança dos pacientes e 
contribuir para a avaliação dos riscos-benefícios dos medicamentos. 

Está correto o que se afirma em: 
a) Alternativas I, II e III. 
b) Apenas alternativas I e II. 
c) Apenas alternativas II e III. 
d) Apenas alternativas I e III. 
 
Razões  
A alternativa a está correta, pois todas as afirmativas estão corretas de acordo com o texto apresentado, 
onde diz que: A farmacovigilância tem como função principal, a detecção, registro e avaliação das reações 
adversas medicamentos e dispositivos médicos, com o objetivo último da sua prevenção. A eficaz 
implementação de mecanismos de detecção de reações adversas, tem assim a finalidade de maximizar o 
benefício e minimizar os riscos, na utilização de medicamentos ao nível da comunidade. 
O medicamento antes de entrar em comercialização, tem que primeiro demonstrar a sua eficácia, qualidade 
e segurança. Por forma a garantir os resultados nestes três critérios são feitos vários ensaios clínicos, nos 
quais se vão recolhendo informações que suportam os dados que irão servir de base ao processo de 
obtenção de autorização de introdução no mercado. http://www.janssen-
cilag.pt/bgdisplay.jhtml?itemname=farmacovigilancia&product=none. Sendo assim considero o recurso 
indeferido. 
 
Julgamento 
Resposta correta é a letra A. 

http://www.janssen-cilag.pt/bgdisplay.jhtml?itemname=farmacovigilancia&product=none
http://www.janssen-cilag.pt/bgdisplay.jhtml?itemname=farmacovigilancia&product=none
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Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 

06 - Cargo 14 - Agente de Saúde VI – Nutricionista  
Questão 32 – Conhecimentos Específicos  
Galhardi (2002) confirma que as Boas Práticas de Fabricação (BPF) são primordiais para a implantação do 
sistema de _____________________, considerando parte complementar das medidas de segurança do 
alimento e ponto referencial para produção de normas reguladoras (legislação) da produção de alimentos. 
Qual das alternativas melhor preenche a lacuna: 
a) Assistência a Crianças e Idosos 
b) Controle de Vetores 
c) Análises de Perigos e Pontos Críticos de Controle 
d) Controle de Desnutrição 
 
Razoes 
As boas praticas de fabricação (BPF) podem ser definidas como métodos que devem ser seguidos por 
serviços de alimentação, para garantir a qualidade higiênico-sanitaria e conformidade dos alimentos com a 
legislação sanitária. (BRASIL, 2004). Galhardi (2002) confirma que as boas praticas de fabricação (BPF) são 
primordiais para a implantação do sistema de analise de perigos e pontos críticos de controle (APPCC), 
considerando parte complementar das medidas de segurança do alimento e ponto referencial para produção 
de normas reguladoras (legislação) da produção de alimentos.  
A alternativa correta é a letra C, pois o único sistema cabível de ser aplicado no trecho de Galhardi (2002) 
seria o APPCC ( Analises de perigo e pontos críticos de controle) , pois essa medida de segurança é 
considerada essencial para segurança alimentar.  
 
Julgamento 
Resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
Questão 36 – Conhecimentos Específicos  
Analise as afirmativas. 

I. Os lipídios biológicos constituem um grupo quimicamente diverso de compostos, cuja característica 
comum é a insolubilidade em água. As funções biológicas dos lipídios são igualmente diversas. Em 
muitos organismos, as gorduras e os azeites são as principais formas de armazenamento de energia, 
enquanto os fosfolipídios e os ésteres constituem a metade da massa das membranas biológicas. 
Outros lipídios, mesmo em pequenas quantidades, desempenham papéis cruciais como co-fatores 
enzimáticos, transportadores iônicos, agentes emulsificantes, hormonais e mensageiros intracelulares.  

II. Os lipídios são constituídos por 95% de triglicerídios sendo o restante traços de monoglicerídios e 
diglicerídios, ácidos graxos livres, fosfolipídios e esteróis. Aproximadamente 99% do total de lipídios 
armazenados no corpo são na forma de triglicerídios, que são compostos por três ácidos graxos e uma 
molécula de glicerol.  

III. Os lipídios, de natureza lipofílica, são transportados no sangue em lipoproteínas, que consistem da 
camada externa que contém proteína (chamadas de apolipoproteína ou simplesmente apo) e lipídios 
polares (fosfolípides e colesterol não-esterificado) que envolvem o centro hidrofóbico (triglicerídios, 
ésteres de colesterol e vitaminas lipossolúveis).  

Está correta a alternativa: 
a) Todas as alternativas estão corretas.  
b) Apenas as alternativas II e III estão corretas.  
c) Apenas as alternativas  I e II estão corretas.  
d) Apenas as alternativas I e III estão corretas.  
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A reposta correta da questão número um é a letra “a”, pois:  
   
De acordo com o artigo: Carnitina, colina e fosfatidilcolina como nutrientes reguladores do 
metabolismo de lipídios e determinantes do desempenho esportivo, no seguinte item, constata-se 
que:  
   
Características e funções dos lipídios e lipoproteínas  
   
    Os lipídios biológicos constituem um grupo quimicamente diverso de compostos, cuja 
característica comum é a insolubilidade em água. As funções biológicas dos lipídios são igualmente 
diversas. Em muitos organismos, as gorduras e os azeites são as principais formas de 
armazenamento de energia, enquanto os fosfolipídios e os ésteres constituem a metade da massa 
das membranas biológicas. Outros lipídios, mesmo em pequenas quantidades, desempenham 
papéis cruciais como co-fatores enzimáticos, transportadores iônicos, agentes emulsificantes, 
hormonais e mensageiros intracelulares.  
    Os lipídios são constituídos por 95% de triglicerídios sendo o restante traços de monoglicerídios e 
diglicerídios, ácidos graxos livres, fosfolipídios e esteróis. Aproximadamente 99% do total de lipídios 
armazenados no corpo são na forma de triglicerídios, que são compostos por três ácidos graxos e 
uma molécula de glicerol4.  
    Os lipídios, de natureza lipofílica, são transportados no sangue em lipoproteínas, que consistem 
da camada externa que contém proteína (chamadas de apolipoproteína ou simplesmente apo) e 
lipídios polares (fosfolípides e colesterol não-esterificado) que envolvem o centro hidrofóbico 
(triglicerídios, ésteres de colesterol e vitaminas lipossolúveis).  
   
Julgamento 
Resposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 

 
 
Questão 40 – Conhecimentos Específicos  
São vitaminas lipossolúveis, exceto: 
a) Vitamina D 
b) Vitamina A 
c) Vitamina E 
d) Vitamina C 

 
Razoes 
A reposta correta da questão número um é a letra “d”, pois:  
   
O próprio recurso da candidata responde a questão.  
A resposta correta é a alternativa d, pois a vitamina C é a única dentre as outras que não é 
lipossolúvel.  
A vitamina C é considerada uma vitamina hidrossolúvel.  
Sendo assim considera-se a questão correta.  
   
 Julgamento 
Recurso procedente para alterar a alternativa para Letra “D”.  
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07 -  Cargo 17 – Agente Administrativo – IV – Secretário Escolar  
Questão 37 – Conhecimentos Específicos  
Sobre um “diário de classe” é inadequado afirmar que: 
[A] Serve para constar os conteúdos ministrados a uma turma durante o ano letivo. 
[B] Num diário de classe devem ser registradas as freqüências ou ausências de um estudante. 
[C] O diário de classe deve conter o desempenho qualitativo ou quantitativo de um estudante durante o ano 

letivo. 
[D] O diário escolar é um documento escolar individual, ou seja, para cada aluno, deve ser feito um diário 

escolar tanto quantos estudantes existirem numa escola. 
 
Razões: 
As argumentações do candidato ao cargo contra a presente questão são procedentes. A resposta esperada 
ao comando da questão é a alternativa “D”. Estando as demais alternativas “A”, “B” e “C” acertadas em suas 
considerações acerca de “diário de classe”. Optamos, pois, pela anulação da questão. 
 
Julgamento  
Questão Anulada 
 
 
 

Belo Horizonte, 26 de Março de 2012. 
 

Seap Consultoria e Concursos Públicos 


