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Prefeitura Municipal de Jaboticatubas  

Estado de Minas Gerais 

Concurso Público – Edital 001/2011 
 

JULGAMENTO DE RECURSOS 
 

 

 

Com base no Edital do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Jaboticatubas – MG, a empresa 
realizadora do Concurso Público divulga o julgamento dos recursos interpostos pelos candidatos em 
face dos gabaritos divulgados em 07 de Maio de 2012: 

 

 
Cargo: 

 
02 – Advogado 

Candidato (a): Helena Terumi Viana Hata 
Inscrição: 4101 
Questão: 35) Considerando o processo administrativo tributário previsto na Lei nº 

10.941/01, assinale a única opção CORRETA: 
a) Os atos processuais devem obedecer forma determinada, podendo, 

todavia, a lei expressamente prever os atos que, realizados de outro 
modo mas que alcancem sua finalidade, sejam considerados válidos. 

b) O processo administrativo tributário obedecerá, entre outros requisitos de 
validade, os princípios da publicidade, da economia, da motivação e da 
celeridade, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios 
e recursos a ela inerentes. 

c) Decorrido o prazo, extingue-se definitiva e automaticamente o direito de 
praticar o ato. 

d) Os atos processuais serão praticados, em regra, na sede da repartição 
pública competente, durante o expediente normal, sendo vedada em lei 
qualquer prática diversa. 

Justificativa:  A Lei Federal indicada no Edital não é referente a Processo Administrativo 
Tributário. 

Conclusão: 
 

A questão foi anulada. O recurso é PROCEDENTE. 
 

 
Cargo: 

 
02 – Advogado 

Candidato (a): Helena Terumi Viana Hata 
Inscrição: 4101 
Questão: 39) Quanto à problemática dos atos e contratos administrativos, assinale a única 

assertiva INCORRETA: 
a) Somente a própria Administração pode revogar seus atos, mas a 

anulação do ato pode ser feita por ela ou pelo Poder Judiciário. 
b) O Poder Judiciário não pode controlar o mérito do ato administrativo, pois 

se trata de um juízo de conveniência e oportunidade (discricionariedade), 
verdadeiro núcleo da função típica do Poder Executivo. 

c) Os atos administrativos simples e os atos administrativos compostos são 
praticados por um único órgão e por mais de um órgão, respectivamente. 

d) Fato do príncipe e a teoria da imprevisão são institutos decorrentes, 
respectivamente, de ato da entidade contratante e de um terceiro (ou da 
natureza), que mudam as condições de execução do contrato 
administrativo. 

Justificativa: Ato administrativo composto é o ato que resulta da "vontade de um órgão, mas 
depende da verificação por parte de outro, para se tornar exeqüível. (...) O ato 
composto distingue-se do complexo porque este só se forma com a conjugação 
de vontades de órgãos diversos, ao passo que aquele é formado pela 
manifestação de vontade de um único órgão, sendo apenas ratificado por outra 
autoridade" (Meirelles, 2007, p. 173). Assim, é singelo e incompleto identificar o 
ato composto como aquele realizado por dois órgãos - na verdade, quem realiza 
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tal ato é um único órgão, havendo uma complementação por outro, através da 
ratificação, mas o ato é fruto de uma vontade, diferentemente dos atos 
complexos, estes dim, formados pelas vontades de pelo menos dois órgãos 
distintos. Desta forma, o item "c" está incorreto. Quanto ao item "d", também 
questionado, é cediço que ambos os institutos (fato do príncipe e a teoria da 
imprevisão) são decorrentes de situações imprevisíveis, mas a alternativa em 
momento algum os diferencia, apenas identifica que no primeiro caso a situação 
imprevisível parte de uma ato do poder público, enquanto que no segundo caso, 
de uma situação criada por um terceiro ou pela natureza, envolvendo caso fortuito 
ou força maior, daí não estar errada a explicação.Sendo assim, entende-se por 
fato príncipe a determinação estatal, de caráter geral, que afeta todos os 
administrados, e que, mesmo não estando ligada diretamente ao contrato, implica 
a impossibilidade de sua normal realização. Na visão de Hely Lopes Meireles, 
fato do príncipe é toda determinação estatal,  positiva ou negativa, imprevista ou 
imprevisível, que onera substancialmente a execução do contrato administrativo. 
Essa oneração, constituindo uma álea administrativa extraordinária e 
extracontratual, desde que intolerável e impeditiva da execução do ajuste, obriga 
o poder público contratante a compensar integralmente os prejuízos suportados 
pela outra parte, a fim de possibilitar o prosseguimento da execução, e, se esta 
for impossível, rende ensejo à rescisão do contrato, com as indenizações 
cabíveis.(MEIRELLES, Helly Lopes. Direito administrativo brasileiro. 20.ed. São 
Paulo: Malheiros, 1995).Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, teoria da imprevisão 
incide sobre: “todo acontecimento externo ao contrato, estranho à vontade das 
partes, imprevisível e inevitável, que causa um desequilíbrio muito grande, 
tornando a execução do contrato excessivamente onerosa para o contratado”, ou 
seja, desvinculada de força ou decisão estatal, mais próxima de eventos 
externos, como crises econômicas, atos de terceiros ou catástrofes naturais. (DI 
PIETRO, Maria da Silva Zanella. Direito administrativo. 18.ed. São Paulo: Atlas, 
2005). 
 

Conclusão: 
 

O recurso é IMPROCEDENTE. Mantém-se alternativa divulgada.  
 

 
Cargo: 

 
02 – Advogado 

Candidato (a): Mateus Melo de Brito 
Inscrição: 5154 
Questão: 11) Ao falar  do Big Brother, o autor do texto só não se sente: 

a) Indignado 
b) Impotente 
c) Envergonhado 
d) Decepcionado 

Justificativa: O autor demonstra estar envergonhado, indignado  e decepcionado durante todo 
o tempo, principalmente quando diz que o “Big Brother  é o que há de pior na TV”. 
Há outros fatos comentados por ele como o de um grande jornalista como Pedro 
Bial se submeter a apresentar um programa dessa natureza; a atitude de um 
repórter em chamar os integrantes do programa de heróis; a grande quantia 
arrecadada e o que se poderia com tal valor e, finalmente, o questionamento 
acerca da destruição dos valores morais de nossa sociedade. Tudo isso lhe 
causa vergonha, indignação e decepção. 
Já impotente ele não se sente, inclusive ele está questionando o Big Brother e 
usando sua capacidade de escritor para criticar o programa. 

Conclusão: 
 

Recurso PROCEDENTE. Questão anulada.  
 

 
Cargo: 

 
02 – Advogado 

Candidato (a): Mateus Melo de Brito 
Inscrição: 5154 
Questão: 18) Assinale a alternativa  que preenche corretamente as lacunas: 

1. O aluno já tinha sido ______________ . 
2. A quadra já foi    _________ . 
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3. A professora havia ____________ todas as provas. 
4. As luzes estavam ___________. 

a) Expulsado  → coberta   → imprimido  → acendidas 
b) Expulso      → coberta   → imprimido  → acesas 
c) Expulso      → coberta   → impresso   → acesas 
d) Expulso      → cobrida   → impresso   → acesas 

Justificativa: Os particípios regulares são usados junto aos verbos ter e haver (como 
imprimido) e os irregulares junto aos verbos ser e estar (expulso – coberto - 
acesas). 

Conclusão: 
 

Recurso PROCEDENTE. Questão anulada. 
 

 
Cargo: 

 
02 – Advogado 

Candidato (a): Mateus Melo de Brito 
Inscrição: 5154 
Questão: 36) Os princípios constitucionais da Administração Pública são marcados por 

algumas peculiaridades, sendo CORRETO afirmar: 
a) O princípio da eficiência somente passou a ser exigido na Administração 

Pública após a Reforma Administrativa de 1998 (Emenda Constitucional 
19), pois antes era princípio implícito no ordenamento, isto é, não 
exigível. 

b) A legalidade, dentro da Administração Pública, confunde-se com o direito 
de ninguém ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em 
virtude de lei, marco do Estado de Direito. 

c) Apesar de seu cunho abstrato e subjetivo, a moralidade é princípio 
obrigatório em todo e qualquer ato administrativo, pois antes de se 
conferir a legalidade deste, é preciso verificar sua probidade e 
honestidade. 

d) Pelo princípio da impessoalidade, não se permite, em hipótese alguma, a 
contratação de alguma empresa sem prévia licitação imparcial. 

Justificativa: Ter cunho subjetivo não significa destituir a moralidade administrativa de sua 
natureza jurídica. Ela nasce, sim, da ideia de moralidade enquanto ranço de 
probidade, honestidade, ética e moral, mas ganhou contornos jurídicos, devendo 
ser pauta obrigatória das condutas dos administradores públicos. A alternativa em 
nenhum momento descaracteriza a moralidade administrativa, apenas entende 
que há um inegável cunho subjetivo em seu conteúdo júridico, mas que não 
impede sua exigibilidade. Não há como negar, entretanto, que esse cunho 
subjetivo dificulta, na prática, sua cobrança, pois é bem mais prático identificar um 
ato ilegal do que um ato imoral.Apenas a título de ilustração, imaginemos a 
hipótese em que um administrador público, com poderes de chefia, para se ver 
longe de um desafeto, o transfere para um outro Estado, fundamentado no 
relevante interesse público. Ninguém infirma a possibilidade de transferência de 
localidade do servidor público em razões de interesse público, no entanto, 
embora neste caso o ato seja formalmente válido, será materialmente proibido, 
pois ofende o princípio da moralidade administrativa. A constatação da 
imoralidade se deu justamente pela investigação subjetiva do caso, envolvendo 
dissabores entre agentes públicos. Neste sentido, decisão do Supremo Tribunal 
Federal," A atividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua 
incidência, está necessariamente subordinada à observância de parâmetros 
ético-jurídicos que se refletem na consagração constitucional do princípio da 
moralidade administrativa. Esse postulado fundamental, que rege a atuação do P 
oder P úblico, confere substância e dá expressão a uma pauta de valores éticos 
sobre os quais se funda a ordem positiva do Estado. O princípio constitucional da 
moralidade administrativa, ao impor limitações ao exercício do poder 
estatal,legitima o controle jurisdicional de todos os atos do Poder Público que 
transgridam os valores éticos que devem pautar o comportamento dos agentes e 
órgãos governamentais." (ADI 2.661MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 23/ 08/ 02). 
Assim, a alternativa "c" está correta.  
 

Conclusão: A resposta correta é a letra C. O recurso é IMPROCEDENTE. 
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Cargo: 

 
02 – Advogado 

Candidato (a): Tânia dos Santos Maia e Silva 
Inscrição: 4909 
Questão: 39) Quanto à problemática dos atos e contratos administrativos, assinale a única 

assertiva INCORRETA: 
a) Somente a própria Administração pode revogar seus atos, mas a 

anulação do ato pode ser feita por ela ou pelo Poder Judiciário. 
b) O Poder Judiciário não pode controlar o mérito do ato administrativo, pois 

se trata de um juízo de conveniência e oportunidade (discricionariedade), 
verdadeiro núcleo da função típica do Poder Executivo. 

c) Os atos administrativos simples e os atos administrativos compostos são 
praticados por um único órgão e por mais de um órgão, respectivamente. 

d) Fato do príncipe e a teoria da imprevisão são institutos decorrentes, 
respectivamente, de ato da entidade contratante e de um terceiro (ou da 
natureza), que mudam as condições de execução do contrato 
administrativo. 

Justificativa: Ato administrativo composto é o ato que resulta da "vontade de um órgão, mas 
depende da verificação por parte de outro, para se tornar exeqüível. (...) O ato 
composto distingue-se do complexo porque este só se forma com a conjugação 
de vontades de órgãos diversos, ao passo que aquele é formado pela 
manifestação de vontade de um único órgão, sendo apenas ratificado por outra 
autoridade" (Meirelles, 2007, p. 173). Assim, é singelo e incompleto identificar o 
ato composto como aquele realizado por dois órgãos - na verdade, quem realiza 
tal ato é um único órgão, havendo uma complementação por outro, através da 
ratificação, mas o ato é fruto de uma vontade, diferentemente dos atos 
complexos, estes dim, formados pelas vontades de pelo menos dois órgãos 
distintos. Desta forma, o item "c" está incorreto. Quanto ao item "d", também 
questionado, é cediço que ambos os institutos (fato do príncipe e a teoria da 
imprevisão) são decorrentes de situações imprevisíveis, mas a alternativa em 
momento algum os diferencia, apenas identifica que no primeiro caso a situação 
imprevisível parte de uma ato do poder público, enquanto que no segundo caso, 
de uma situação criada por um terceiro ou pela natureza, envolvendo caso fortuito 
ou força maior, daí não estar errada a explicação.Sendo assim, entende-se por 
fato príncipe a determinação estatal, de caráter geral, que afeta todos os 
administrados, e que, mesmo não estando ligada diretamente ao contrato, implica 
a impossibilidade de sua normal realização. Na visão de Hely Lopes Meireles, 
fato do príncipe é toda determinação estatal,  positiva ou negativa, imprevista ou 
imprevisível, que onera substancialmente a execução do contrato administrativo. 
Essa oneração, constituindo uma álea administrativa extraordinária e 
extracontratual, desde que intolerável e impeditiva da execução do ajuste, obriga 
o poder público contratante a compensar integralmente os prejuízos suportados 
pela outra parte, a fim de possibilitar o prosseguimento da execução, e, se esta 
for impossível, rende ensejo à rescisão do contrato, com as indenizações 
cabíveis.(MEIRELLES, Helly Lopes. Direito administrativo brasileiro. 20.ed. São 
Paulo: Malheiros, 1995).Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, teoria da imprevisão 
incide sobre: “todo acontecimento externo ao contrato, estranho à vontade das 
partes, imprevisível e inevitável, que causa um desequilíbrio muito grande, 
tornando a execução do contrato excessivamente onerosa para o contratado”, ou 
seja, desvinculada de força ou decisão estatal, mais próxima de eventos 
externos, como crises econômicas, atos de terceiros ou catástrofes naturais. (DI 
PIETRO, Maria da Silva Zanella. Direito administrativo. 18.ed. São Paulo: Atlas, 
2005). 
 

Conclusão: 
 

A resposta correta é a letra C. O recurso é IMPROCEDENTE. 
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Cargo: 

 
03 – Agente Administrativo 

Candidato (a): Liliane Conceição Mota Desmots 
Inscrição: 4803 
Questão: 08) Em relação  à palavra “radiografia”(l.1), é possível  verificar, em seu processo 

de formação, a presença de: 
a) prefixo (radio) + radical (grafia) 
b) radical (radio) +  radical (grafia) 
c) radical (radio) +  sufixo (grafia)  
d) radical (radio) +  radical (graf) + sufixo (ia)  

Justificativa: Houve erro no gabarito. Tanto radio como grafia constam da lista de radicais em 
qualquer gramática. 

Conclusão: 
 

A resposta correta é a letra B. O gabarito deve ser alterado. Recurso julgado 
PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
03 – Agente Administrativo 

Candidato (a): Liliane Conceição Mota Desmots 
Inscrição: 4803 
Questão: 35) Quais programas do pacote Microsoft Office são utilizados para criar uma 

planilha eletrônica com gráficos em barras e uma apresentação de slides, 
respectivamente? 
a) Writer e Power Point 
b) Power Point e Excel 
c) Excel e Power Point 
d) Writer e Impress 

Justificativa: Como no enunciado foi citada a palavra “respectivamente”, logo, resposta: item C. 
Conclusão: 
 

A resposta correta é a letra C. O gabarito deve ser alterado. Recurso julgado 
PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
03 – Agente Administrativo 

Candidato (a): Juliana Mara dos Santos 
Inscrição: 4269 
Questão: 35) Quais programas do pacote Microsoft Office são utilizados para criar uma 

planilha eletrônica com gráficos em barras e uma apresentação de slides, 
respectivamente? 
a) Writer e Power Point 
b) Power Point e Excel 
c) Excel e Power Point 
d) Writer e Impress 

Justificativa: Como no enunciado foi citada a palavra “respectivamente”, logo, resposta: item C. 
Conclusão: 
 

A resposta correta é a letra C. O gabarito deve ser alterado. Recurso julgado 
PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
03 – Agente Administrativo 

Candidato (a): Juliana Mara dos Santos 
Inscrição: 4269 
Questão: 38) Qual dos números abaixo, não é divisor de 10

15
? 

a) 25 
b) 50 
c) 64 
d) 75 

Justificativa:  
Conclusão: 
 

A resposta correta é a letra D. O gabarito deve ser alterado. Recurso julgado 
PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
03 – Agente Administrativo 

Candidato (a): Dêusania Ribeiro 
Inscrição: 4731 
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Questão: 35) Quais programas do pacote Microsoft Office são utilizados para criar uma 
planilha eletrônica com gráficos em barras e uma apresentação de slides, 
respectivamente? 
a) Writer e Power Point 
b) Power Point e Excel 
c) Excel e Power Point 
d) Writer e Impress 

Justificativa: Como no enunciado foi citada a palavra “respectivamente”, logo, resposta: item C. 
Conclusão: 
 

A resposta correta é a letra C. O gabarito deve ser alterado. Recurso julgado 
PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
03 – Agente Administrativo 

Candidato (a): Cristiane Siqueira de Assis 
Inscrição: 5259 
Questão: 35) Quais programas do pacote Microsoft Office são utilizados para criar uma 

planilha eletrônica com gráficos em barras e uma apresentação de slides, 
respectivamente? 
a) Writer e Power Point 
b) Power Point e Excel 
c) Excel e Power Point 
d) Writer e Impress 

Justificativa: Como no enunciado foi citada a palavra “respectivamente”, logo, resposta: item C. 
Conclusão: 
 

A resposta correta é a letra C. O gabarito deve ser alterado. Recurso julgado 
PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
03 – Agente Administrativo 

Candidato (a): Círio César Bernadino de Oliveira 
Inscrição: 3916 
Questão: 35) Quais programas do pacote Microsoft Office são utilizados para criar uma 

planilha eletrônica com gráficos em barras e uma apresentação de slides, 
respectivamente? 
a) Writer e Power Point 
b) Power Point e Excel 
c) Excel e Power Point 
d) Writer e Impress 

Justificativa: Como no enunciado foi citada a palavra “respectivamente”, logo, resposta: item C. 
Conclusão: 
 

A resposta correta é a letra C. O gabarito deve ser alterado. Recurso julgado 
PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
03 – Agente Administrativo 

Candidato (a): Ariana Marina Barbosa 
Inscrição: 4247 
Questão: 35) Quais programas do pacote Microsoft Office são utilizados para criar uma 

planilha eletrônica com gráficos em barras e uma apresentação de slides, 
respectivamente? 
a) Writer e Power Point 
b) Power Point e Excel 
c) Excel e Power Point 
d) Writer e Impress 

Justificativa: Como no enunciado foi citada a palavra “respectivamente”, logo, resposta: item C. 
Conclusão: 
 

A resposta correta é a letra C. O gabarito deve ser alterado. Recurso julgado 
PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
03 – Agente Administrativo 

Candidato (a): Nayana Karla Marques Silva 
Inscrição: 5133 
Questão: 35) Quais programas do pacote Microsoft Office são utilizados para criar uma 

planilha eletrônica com gráficos em barras e uma apresentação de slides, 
respectivamente? 
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a) Writer e Power Point 
b) Power Point e Excel 
c) Excel e Power Point 
d) Writer e Impress 

Justificativa: Como no enunciado foi citada a palavra “respectivamente”, logo, resposta: item C. 
Conclusão: 
 

A resposta correta é a letra C. O gabarito deve ser alterado. Recurso julgado 
PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
03 – Agente Administrativo 

Candidato (a): Niely Cristina Santos Marques 
Inscrição: 5300 
Questão: 08) Em relação  à palavra “radiografia”(l.1), é possível  verificar, em seu processo 

de formação, a presença de: 
a) prefixo (radio) + radical (grafia) 
b) radical (radio) +  radical (grafia) 
c) radical (radio) +  sufixo (grafia)  
d) radical (radio) +  radical (graf) + sufixo (ia)  

Justificativa: Houve erro no gabarito. Tanto radio como grafia constam da lista de radicais em 
qualquer gramática. 

Conclusão: 
 

A resposta correta é a letra B. O gabarito deve ser alterado. Recurso julgado 
PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
03 – Agente Administrativo 

Candidato (a): Niely Cristina Santos Marques 
Inscrição: 5300 
Questão: 35) Quais programas do pacote Microsoft Office são utilizados para criar uma 

planilha eletrônica com gráficos em barras e uma apresentação de slides, 
respectivamente? 
a) Writer e Power Point 
b) Power Point e Excel 
c) Excel e Power Point 
d) Writer e Impress 

Justificativa: Como no enunciado foi citada a palavra “respectivamente”, logo, resposta: item C. 
Conclusão: 
 

A resposta correta é a letra C. O gabarito deve ser alterado. Recurso julgado 
PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
03 – Agente Administrativo 

Candidato (a): Paula Santos Mendes Coelho 
Inscrição: 4480 
Questão: 35) Quais programas do pacote Microsoft Office são utilizados para criar uma 

planilha eletrônica com gráficos em barras e uma apresentação de slides, 
respectivamente? 
a) Writer e Power Point 
b) Power Point e Excel 
c) Excel e Power Point 
d) Writer e Impress 

Justificativa: Como no enunciado foi citada a palavra “respectivamente”, logo, resposta: item C. 
Conclusão: 
 

A resposta correta é a letra C. O gabarito deve ser alterado. Recurso julgado 
PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
03 – Agente Administrativo 

Candidato (a): Rendel Felipe do Nascimento 
Inscrição: 4030 
Questão: 35) Quais programas do pacote Microsoft Office são utilizados para criar uma 

planilha eletrônica com gráficos em barras e uma apresentação de slides, 
respectivamente? 
a) Writer e Power Point 
b) Power Point e Excel 
c) Excel e Power Point 
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d) Writer e Impress 
Justificativa: Como no enunciado foi citada a palavra “respectivamente”, logo, resposta: item C. 
Conclusão: 
 

A resposta correta é a letra C. O gabarito deve ser alterado. Recurso julgado 
PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
03 – Agente Administrativo 

Candidato (a): Rosinete Célia Sousa Batista 
Inscrição: 4946 
Questão: 08) Em relação  à palavra “radiografia”(l.1), é possível  verificar, em seu processo 

de formação, a presença de: 
a) prefixo (radio) + radical (grafia) 
b) radical (radio) +  radical (grafia) 
c) radical (radio) +  sufixo (grafia)  
d) radical (radio) +  radical (graf) + sufixo (ia)  

 
Justificativa: Houve erro no gabarito. Tanto radio como grafia constam da lista de radicais em 

qualquer gramática. 
Conclusão: 
 

A resposta correta é a letra B. O gabarito deve ser alterado. Recurso julgado 
PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
03 – Agente Administrativo 

Candidato (a): Rosinete Célia Sousa Batista 
Inscrição: 4946 
Questão: 15) Assinale  a alternativa que completa corretamente a frase abaixo: 

Vi, mas não _________; meu pai  viu, e também não _________; meus dois 
irmãos  viram, e não _____________. Se todos nós ____________ , talvez 
_____________tantos desentendimentos 

a) intervi → interviu  →  interviram  →  tivéssemos  intervindo  →  não teria 
havido 

b) intervim → interveio →  intervieram →  tivéssemos intervindo →   
houvéssemos evitado 

c) me precavi → se precaveio → se precaveram → nos precavíssemos → 
não houvesse 

d) me precavi → se precaveu → se precaviram →  precavêssemo-nos  → 
não haveria 

Justificativa: As formas verbais intervi – interviu - interviram da alternativa A estão 
completamente erradas, já que o verbo intervir segue o verbo vir. Devem ser: 
intervim – interveio - intervieram. 
Quanto à sugestão sobre a indicação do tempo e modo verbal, a mesma se faz 
desnecessária, já que  o contexto  exige as formas verbais  nos tempos acima 
empregados. Basta observar que a frase começa com eu vi no pretérito perfeito 
do indicativo. 

Conclusão: A resposta correta é a letra B. Recurso julgado IMPROCEDENTE.  

 
Cargo: 

 
03 – Agente Administrativo 

Candidato (a): Rosinete Célia Sousa Batista 
Inscrição: 4946 
Questão: 40) Repartiu-se certa importância entre três pessoas, em partes proporcionais a 

5, 7 e 10. A 3ª recebeu R$ 13.200,00 A mais que a 2ª. A quantia repartida foi: 
a) R$ 22.000,00 
b) R$ 30.800,00 
c) R$ 44.000.00 
d) R$ 96.800,00 

Justificativa: Improcedente pois o 3 e o 2 não é divisor de dez elevado a décima quinta 

potência, através da decomposição em fatores primos. 

Conclusão: 
 

A resposta correta é a letra D. Recurso julgado IMPROCEDENTE. 
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Cargo: 05 – Arquiteto 
Candidato (a): Érica Fernanda Nogueira Santos Torres 
Inscrição: 4028 
Questão: 04) Assinale a opção INCORRETA  quanto a aspectos gramaticais do texto: 

a) No 2º parágrafo, as formas verbais foi escolhida, era dada e eram 
apresentadas  estão na voz passiva. 

b) No final do 2º parágrafo, a palavra porém estabelece uma relação  de 
alternância   entre as informações  da oração  que a precede e as da 
oração subsequente. 

c) No trecho “... a ver com racismo, que continua sendo a mais detestável 
das ignorâncias humanas...”, o adjetivo detestável está no grau 
superlativo relativo de superioridade. 

d) No final do último parágrafo, conserva-se o sentido original do texto, caso 
se substitua a palavra portanto  pela expressão por isso. 

Justificativa: As formas verbais intervi, interviu e interviram da alternativa A estão 
completamente erradas, já que o verbo intervir segue o verbo vir. A forma correta 
deve ser intervim – interveio e intervieram. 
Quanto à sugestão sobre a indicação do tempo e modo verbal a mesma se faz 
desnecessária, já que o contexto exige as formas verbais nos tempos acima 
empregados. Basta observar que a frase começa com eu vi no pretérito perfeito 
do indicativo. 

Conclusão: Recurso julgado PROCEDENTE. Questão anulada. 

 
Cargo: 

 
05 – Arquiteto 

Candidato (a): Érica Fernanda Nogueira Santos Torres 
Inscrição: 4028 
Questão: 06) Assinale a  alternativa INCORRETA quanto aos elementos mórficos  

analisados:  
a) Na forma verbal apresentavam, o radical é apresenta, o va é desinência 

modo-temporal do pretérito imperfeito do indicativo. 
b) Os prefixos destacados em predisposição e inter-racial significam, 

respectivamente, antes e entre. 
c) Os sufixos destacados em segurança e racismo formam substantivos 

abstratos. 
d) No adjetivo humanas, o a em destaque é desinência nominal de gênero. 

  
Conclusão: 
 

O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a questão do Gabarito Oficial. 

 
Cargo: 

 
05 – Arquiteto 

Candidato (a): Érica Fernanda Nogueira Santos Torres 
Inscrição: 4028 
Questão: 08) O substantivo pessoa  tem um só gênero quer se refira a homem ou a mulher. 

Assinale a opção onde aparecem dois substantivos com essa mesma 
característica quanto ao gênero: 
a) cúmplice        →   jornalista 
b) testemunha   →   cônjuge 
c) sacerdote      →   vítima    
d) criança          →   cientista 

Justificativa: Os substantivos  testemunha e cônjuge  têm uma só forma para os dois gêneros. 
(Conferir em qualquer gramática) 
Embora seja um assunto muito elementar, é preciso considerar que  a classe de 
palavras substantivo não consta no edital. 

Conclusão: A questão deve ser anulada. Recurso julgado PROCEDENTE.  

 
Cargo: 

 
05 – Arquiteto 

Candidato (a): Érica Fernanda Nogueira Santos Torres 
Inscrição: 4028 
Questão: 13) Observe o trecho: 
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 “... um jornalista [...] como Pedro Bial que, faça-se justiça, cobriu a Queda do 
Muro de Berlim, se submete a ser apresentador de um programa desse 
nível... Eu gostaria de perguntar se ele não pensa que...” 

 No trecho acima, a palavra se, respectivamente, classifica-se como:  
a) Parte integrante do verbo → pronome reflexivo objeto indireto → 

conjunção subordinativa condicional. 
b) Índice de indeterminação do sujeito → pronome reflexivo sujeito → 

conjunção subordinativa integrante. 
c) Partícula apassivadora → partícula expletiva → conjunção subordinativa 

condicional. 
d) Partícula apassivadora → pronome reflexivo objeto direto → conjunção 

subordinativa integrante. 
  
Conclusão: 
 

O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a questão do Gabarito Oficial. 

 
Cargo: 

 
05 – Arquiteto 

Candidato (a): Érica Fernanda Nogueira Santos Torres 
Inscrição: 4028 
Questão: 27) Leia o fragmento: 

“ Ao exercer funções públicas, os servidores públicos não são desobrigados 
de se responsabilizar por seus atos, tanto atos públicos quanto atos 
administrativos, além dos atos políticos, dependendo de sua função, cargo ou 
emprego. 
 
Esta responsabilidade é algo indispensável na atividade administrativa, ou 
seja, enquanto houver exercício irregular de direito ou de poder a 
responsabilidade deve estar presente. É uma forma de manter a soberania e a 
autenticidade dos órgãos públicos”. 

                                                                                
http://www.webartigos.com/artigos 

A respeito das responsabilidades do servidor público analise as afirmativas: 
I. O agente público só poderá ser responsabilizado nos âmbitos civil, 

penal e administrativo. 
II.  A responsabilidade civil se refere à responsabilidade patrimonial, 

fundamentada no artigo 186 do Código Civil, que faz referência aos 
Atos Ilícitos e que traz consigo a regra geral da responsabilidade civil, 
que é de reparar o dano causado a outrem. 

III. De forma diferente da responsabilidade civil, na responsabilidade 
administrativa o servidor responde apenas por atos praticados com 
ação ou omissão antijurídica. 

IV. Em se tratando de crimes de responsabilidade criminal, o Código 
Penal vigente dispõe sobre os Crimes Contra a Administração Pública, 
nos artigos 579 a 584. Qualquer dos atos tipificados nesta parte do 
Código corresponde a responsabilidade penal dentro da administração 
pública. 

Estão CORRETAS: 
a) Somente as afirmativas I e III. 
b) Somente as afirmativas II e IV. 
c) Somente as afirmativas I, II e IV. 
d) Somente as afirmativas I, III e IV. 

Justificativa: . A responsabilidade do servidor público. 
 
 
1.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 



 
11 

Estado – Da organização política- administrativa – Dos Municípios – Da 
Administração Pública. 5. Licitação – Princípios - Modalidades – Procedimento – 
Anulação e revogação – 

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. - 

BRASIL Lei 8.429/1992. - BRASIL, Lei 8.666/1993. - BRASIL, Lei 

10.520/2002. - BRASIL, Lei 123/2006. 

 

E DE ACORDO COM  O ARTIGO ABAIXO, ENTRE OUTROS: 

 

http://www.webartigos.com/artigos/servidores-publicos-

responsabilidades/12529/ 
 

Conclusão: 
 

A questão correta é letra C. Portanto o recurso é IMPROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
05 – Arquiteto 

Candidato (a): Érica Fernanda Nogueira Santos Torres 
Inscrição: 4028 
Questão: 30) De acordo com o Capítulo VI., Art. 29 da CRFB, o subsídio dos Vereadores 

será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a 
subseqüente, observado o que dispõe a Carta Magna e, em consonância com 
os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os limites máximos 
estabelecidos. Assinale o item CORRETO a respeito do assunto: 

a) Em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos 
vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos deputados 
estaduais. 

b) Em Municípios de cinqüenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio 
máximo dos vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos 
deputados estaduais.  

c)  Em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio 
máximo dos vereadores corresponderá a cinquenta por cento do subsídio 
dos deputados estaduais. 

d)  Em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o 
subsídio máximo dos vereadores corresponderá a cinquenta por cento do 
subsídio dos deputados estaduais. 

Justificativa: Recurso IMPROCEDENTE. 
Conclusão: 
 

O equívoco de digitação em relação ao nº do capítulo não interfere o 
raciocínio do candidato que domina a matéria, e não altera o sentido do 
Artigo 29. 
 

 
Cargo: 

 
05 – Arquiteto 

Candidato (a): Érica Fernanda Nogueira Santos Torres 
Inscrição: 4028 
Questão: 33) Nas instalações elétricas residenciais, quando o projetista especifica para um 

determinado projeto o uso de tomada do tipo 2P + T, significa que o mesmo 
propôs uma tomada que possui: 
a) Dois polos positivos e um polo terra. 
b) Um polo positivo, um polo negativo e um polo neutro. 
c) Dois polos negativos e um polo terra. 
d) Um polo positivo, um polo neutro e um polo Terra. 

http://www.webartigos.com/artigos/servidores-publicos-responsabilidades/12529/
http://www.webartigos.com/artigos/servidores-publicos-responsabilidades/12529/
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Justificativa: O Recurso é IMPROCEDENTE. 

 
Conclusão: 
 

Tomadas do tipo 2p + T, isto é, tomadas dotadas de polo positivo, polo 

negativo e polo terra, são tomadas comuns aos sistemas de instalações 

elétricas de baixa tensão.  

Ainda segundo o tema em tela, veja o que diz a Resolução n° 21, de 5 de 

abril de 2012 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo: 

 

Resolução n° 21, de 5 de abril de 2012 

 

Dispõe sobre as atividades e atribuições profissionais do arquiteto e 

urbanista e dá outras providências.  

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício 

das competências e prerrogativas de que tratam o art. 28, inciso I da Lei 

n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 15 e 29, inciso III do 

Regimento Geral Provisório, e de acordo com a deliberação adotada na 

Sessão Plenária Ordinária n° 5,  

realizada nos dias 4 e 5 de abril de 2012; Considerando as disposições 

do art. 2° da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que discriminam 

as atribuições, atividades e campos de atuação dos arquitetos e 

urbanistas; Considerando a necessidade de regulamentação do artigo 2º 

e seu parágrafo único, visando detalhar e esclarecer o conteúdo dos seus 

incisos;  

 

Considerando a necessidade da tipificação dos serviços de arquitetura e 

urbanismo para efeito de registro de  

responsabilidade, acervo técnico e celebração de contratos de exercício 

profissional; resolve:  

 

Art. 1° Os arquitetos e urbanistas constituem categoria profissional, de 

formação generalista, sujeitos a registro no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo da Unidade da Federação (CAU/UF) do local do seu domicílio, 

cujas atividades, atribuições e campos de atuação previstos na Lei n° 

12.378, de 2010, são disciplinados pela presente Resolução.  

 

Art. 2° As atribuições profissionais do arquiteto e urbanista a que se 

refere o artigo anterior são as seguintes: 

 

II - coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação; 

 

Parágrafo único. As atribuições de que trata este artigo aplicam-se aos 

seguintes campos de atuação:  

 

I - de Arquitetura e Urbanismo, concepção e execução de projetos; 

II - de Arquitetura de Interiores, concepção e execução de projetos; 

 

Art. 3° Para fins de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), definido 

em Resolução própria do CAU/BR, as atribuições profissionais dos 

arquitetos e urbanistas serão representadas no Sistema de Informação e 

Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU) através 

das seguintes atividades: 
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1. PROJETO 

1.5.7. Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão; 

 

Por fim, a atribuição técnica facultada à Arquitetos e Urbanistasde 

elaborar projetos de instalações elétricas de baixa tensão está 

assegurada desde a Lei n°5.194 de 24 de dezembro de 1966. 

 

O tema da questão foi previsto no conteúdo programático. 

 
Cargo: 

 
05 – Arquiteto 

Candidato (a): Érica Fernanda Nogueira Santos Torres 
Inscrição: 4028 
Questão: 34) Desenho auxiliado por computador ou CAD (computer-aided design) é como 

são conhecidos os sistemas computacionais largamente empregados 
pela arquitetura, engenharia e outras áreas tecnológicas. Especificamente em 
relação ao programa Auto-CAD, o comando Match Properties é utilizando 
para: 
a) Redefinir as principais características de um elemento selecionado. 
b) Obter as principais características de um elemento selecionado. 
c) Apagar as principais características de um elemento selecionado. 
d) Classificar as principais características de um elemento selecionado. 

Justificativa: O comando Match Properties é utilizado para obter, copiar as principais 

características de um objeto, como por exemplo, as características de um 

segmento de reta (cor, layer, tipo de linha, espessura de linha etc.). Trata-

se de um comando que aplica em outros objetos todas as propriedades 

de um objeto previamente selecionado por meio deste comando. 

 

No Auto-CAD não existe um comando específico para redefinir as 

principais características de um objeto selecionado ao mesmo tempo. 

Para proceder à redefinição das principais características de um objeto, 

faz-se necessário redefinir cada uma das características em separado, 

isto é:  

Para definir ou redefinir a cor de um objeto, deve-se acessar a toolbar de 

controle de cores; 

Para definir ou redefinir a layerde um objeto, deve-se acessar a toolbar 

de controle de layeres; 

Para definir ou redefinir o tipo de linhade um objeto, deve-se acessar a 

toolbar de controle de tipos de linhas; 

Para definir ou redefinir a espessura da linhade um objeto, deve-se 

acessar a toolbar de controle de espessura de linhas; 

Dentre outras características. 

 
Conclusão: 
 

A resposta correta é a letra B, portanto o recurso é IMPROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
05 – Arquiteto 

Candidato (a): Érica Fernanda Nogueira Santos Torres 
Inscrição: 4028 
Questão: 35) Qual a principal vantagem das Lâmpadas de LED (Light EmittingDiod) com 

relação às demais lâmpadas existentes no mercado? 
a) As Lâmpadas de LED são mais baratas em comparação às demais 

Lâmpadas. 
b) As Lâmpadas de LED são mais frias em comparação às demais 



 
14 

Lâmpadas. 
c) As Lâmpadas de LED são menores em comparação às demais 

Lâmpadas. 
d) As Lâmpadas de LED são mais econômicas em comparação às demais 

Lâmpadas. 
 

Justificativa: Vivemos numa era onde a sustentabilidade das construções deve ser 

perseguida a todo custo. Não é a toa que muitos órgãos públicos em 

todas as esferas administrativas (federal, estadual e municipal) persistem 

na exigência de projetos com comprovada sustentabilidade, atestados 

pelos órgãos de certificação, como o promovido pelo Green 

BuildingCouncil Brasil.  

 

Desta feita, dentre todas as vantagens conhecidas, que não são poucas, 

apresentadas pelas lâmpadas de LED quando comparadas às demais, 

sem sombra de dúvida é o baixo consumo de energia a grande vantagem 

dessas lâmpadas, de tal forma que é justamente em virtude da 

expressiva capacidade de economia que Arquitetos e Engenheiros 

justificam a sua adoção, pois a economia auferida com a conta de 

energia é,via de regra,justificada para amortizar o alto custo de 

implantação. Após a amortização do custo de implantação, o sistema 

elétrico com lâmpadas de LED continuará a proporcionar economia de 

energia elétrica para o proprietário e economia de recursos naturais para 

a geração de mais energia para todo o sistema nacional de geração e 

distribuição. 

 

O tema da questão foi previsto no conteúdo programático. 

 
Conclusão: 
 

A resposta correta é a letra D, portanto o recurso é IMPROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
05 – Arquiteto 

Candidato (a): Érica Fernanda Nogueira Santos Torres 
Inscrição: 4028 
Questão: 37) Com relação aos sistemas de prevenção e auxílio ao combate a incêndio, 

qual o meio de combate a incêndio apropriado para líquidos inflamáveis e 
derivados de petróleo? 
a) Espuma. 
b) Água em jato denso. Extintores com carga “soda-ácido” ou “líquido”. 
c) Gás carbônico (CO²). 
d) Pó carbo-químico (DryChemicalPowder). 

 
Justificativa: O enunciado da questão foi digitado de forma errada. 

 

Enunciado correto:  

Com relação aos sistemas de prevenção e auxílio ao combate a incêndio, 

qual o meio de combate a incêndio nãoapropriado para líquidos 

inflamáveis e derivados de petróleo? 

 

GABARITO: (B) Água em jato denso. Extintores com carga “soda-ácido” 

ou “líquido” 

 
Conclusão: A questão foi anulada. O recurso é PROCEDENTE. 
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Cargo: 

 
06 - Assistente Social Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Promoção 
Social 

Candidato (a): Cristiane Duarte Alves 
Inscrição: 4944 
Questão: 04) Assinale a opção INCORRETA  quanto a aspectos gramaticais do texto: 

a) No 2º parágrafo, as formas verbais foi escolhida, era dada e eram 
apresentadas  estão na voz passiva. 

b) No final do 2º parágrafo, a palavra porém estabelece uma relação  de 
alternância   entre as informações  da oração  que a precede e as da 
oração subsequente. 

c) No trecho “... a ver com racismo, que continua sendo a mais detestável 
das ignorâncias humanas...”, o adjetivo detestável está no grau 
superlativo relativo de superioridade. 

d) No final do último parágrafo, conserva-se o sentido original do texto, caso 
se substitua a palavra portanto  pela expressão por isso. 

Justificativa: As formas verbais intervi, interviu e interviram da alternativa A estão 
completamente erradas, já que o verbo intervir segue o verbo vir. A forma correta 
deve ser intervim – interveio e intervieram. 
Quanto à sugestão sobre a indicação do tempo e modo verbal a mesma se faz 
desnecessária, já que o contexto exige as formas verbais nos tempos acima 
empregados. Basta observar que a frase começa com eu vi no pretérito perfeito 
do indicativo. 

Conclusão: Recurso PROCEDENTE. Questão anulada. 

 
Cargo: 

 
06 - Assistente Social Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Promoção 
Social 

Candidato (a): Cristiane Duarte Alves 
Inscrição: 4944 
Questão: 14) Observe o trecho: 

Assistam ao BBB por um dia e analisem criteriosamente os 
“valores” transmitidos para milhares de brasileiros. 

Verão que se trata da mais pura depravação dos valores 
morais e suprema banalização do sexo. 

Em relação às formas verbais destacadas, identifique as afirmações 
verdadeiras e falsas:  

I. Se o autor tivesse preferido o tratamento tu, as formas verbais 
corretas seriam, respectivamente, assiste , analisa e verás. 

II. Se a pessoa verbal escolhida fosse nós, as formas verbais seriam 
assistamos, analisamos e veremos. 

III. Os verbos assistam e analisem no imperativo afirmativo transmitem 
uma sugestão. 

IV. Se as formas do imperativo assistam e analisem fossem substituídas 
por Se vocês assistirem e analisarem, o sentido permaneceria, mas 
haveria necessidade de alterar também o tempo da forma verbal 
verão. 

A alternativa que contém a sequência CORRETA é: 
a) V, F, F, F 
b) V, V, V, F 
c) V, F, V ,F 
d) F, F, V, F 

Justificativa: O item I está correto.  
O item II contém erro na forma analisamos. No imperativo, a forma correta é 
analisemos. 
No item III, as formas verbais exprimem uma sugestão.  
Diz a gramática: Emprega-se o imperativo para exprimir ordem, pedido, 
convite, sugestão, conselho, exortação, licença, etc. 
No item IV, caso seja usado Se vocês assistirem e analisarem, não será mais 



 
16 

uma sugestão, a conjunção se exprime uma condição. Haverá mudança de 
sentido. 
Além disso, não haveria necessidade de alterar o tempo da forma verbal verão, já 
que há uma correta correlação dos tempos verbais - futuro do subjuntivo e o 
futuro do presente do indicativo. 

Conclusão: A resposta correta é a letra C. Recurso julgado IMPROCEDENTE.  

 
Cargo: 

 
07 - Assistente Social – CRAS  

Candidato (a): Mara Lurdes de Oliveira 
Inscrição: 5292 
Questão: 32) O respeito à dignidade do cidadão, compreendido na Lei Orgânica da 

Assistência Social,  apresenta eixos de defesa e afirmação, sendo  
INCORRETO o item: 
a) Comprovação vexatória de necessidade. 
b) O direito a serviços e benefícios com qualidade nivelada pelas 

contingências orçamentárias. 
c) A autonomia do usuário e o direito a serviços e benefícios com qualidade. 
d) O direito a serviços e benefícios que promovam a convivência familiar e 

comunitária. 
 
Justificativa: 
 
 
Conclusão: 
 

 
Altera – se o gabarito pois conforme legislação, veda – se qualquer comprovação 
vexatória de necessidade. 
 
A resposta correta é letra A. O recurso é PROCEDENTE. 

  

 
Cargo: 

 
12 - Auxiliar/Técnico de Enfermagem ESF  

Candidato (a): Kelly de Souza Morais 
Inscrição: 4858 
Questão: 38) A neonatologia atende o Recém-Nascido (RN) nas quatro primeiras 

semanas de vida, reduzindo muito as estatísticas de óbitos nesse período. O 
peso é um importante parâmetro para assistir os RN. De acordo com a 
classificação do peso, marque a alternativa CORRETA:  
a) RN grande para idade gestacional (GIG) pesa mais de 4.000 g. 
b) RN com peso adequado para a idade gestacional pesa entre 2.000 a 

3.500 g. 
c) RN pequeno para a idade gestacional (PIG) pesa menos de 2.000 g. 
d) RN com peso inferior a 2.000 g é considera de muito baixo peso. 

 
Justificativa:      A alternativa correta é a letra “A”, considerando a classificação do peso de 

recém-nascido, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, preconizada 
como sendo: 
 

     RN grande para idade gestacional (GIG) pesa mais de 4.000 g. 
     RN com peso adequado para a idade gestacional pesa entre 2.500 a 4.000 g. 
     RN pequeno para a idade gestacional (PIG) pesa menos de 2.500 
     RN com peso inferior a 1500 g é considera de muito baixo peso. 

 
Conclusão: 
 

A resposta correta é a letra B. Recurso julgado IMPROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
12 - Auxiliar/Técnico de Enfermagem ESF  

Candidato (a): Maria Sueli da Cunha Oliveira 
Inscrição: 4995 
Questão: 38) A neonatologia atende o Recém-Nascido (RN) nas quatro primeiras 

semanas de vida, reduzindo muito as estatísticas de óbitos nesse período. O 
peso é um importante parâmetro para assistir os RN. De acordo com a 
classificação do peso, marque a alternativa CORRETA:  
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a) RN grande para idade gestacional (GIG) pesa mais de 4.000 g. 
b) RN com peso adequado para a idade gestacional pesa entre 2.000 a 

3.500 g. 
c) RN pequeno para a idade gestacional (PIG) pesa menos de 2.000 g. 
d) RN com peso inferior a 2.000 g é considera de muito baixo peso. 

 
Justificativa:      A alternativa correta é a letra “A”, considerando a classificação do peso de 

recém-nascido, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, preconizada 
como sendo: 
 

     RN grande para idade gestacional (GIG) pesa mais de 4.000 g. 
     RN com peso adequado para a idade gestacional pesa entre 2.500 a 4.000 g. 
     RN pequeno para a idade gestacional (PIG) pesa menos de 2.500 
     RN com peso inferior a 1500 g é considera de muito baixo peso. 

 
Conclusão: 
 

A resposta correta é a letra B. Recurso julgado IMPROCEDENTE. 

 
Cargo: 

13 - Cirurgião Dentista ESF  
 

Candidato (a): Ricardo Mascarenhas Paixão 
Inscrição: 4524 
Questão: 14) Observe o trecho: 

Assistam ao BBB por um dia e analisem criteriosamente os 
“valores” transmitidos para milhares de brasileiros. 

Verão que se trata da mais pura depravação dos valores 
morais e suprema banalização do sexo. 

Em relação às formas verbais destacadas, identifique as afirmações 
verdadeiras e falsas:  

I. Se o autor tivesse preferido o tratamento tu, as formas verbais 
corretas seriam, respectivamente, assiste , analisa e verás. 

II. Se a pessoa verbal escolhida fosse nós, as formas verbais seriam 
assistamos, analisamos e veremos. 

III. Os verbos assistam e analisem no imperativo afirmativo transmitem 
uma sugestão. 

IV. Se as formas do imperativo assistam e analisem fossem substituídas 
por Se vocês assistirem e analisarem, o sentido permaneceria, mas 
haveria necessidade de alterar também o tempo da forma verbal 
verão. 

A alternativa que contém a sequência CORRETA é: 
a) V, F, F, F 
b) V, V, V, F 
c) V, F, V ,F 
d) F, F, V, F 

Justificativa: O item I está correto.  
O item II contém erro na forma analisamos. No imperativo, a forma correta é 
analisemos. 
No item III, as formas verbais exprimem uma sugestão.  
Diz a gramática: Emprega-se o imperativo para exprimir ordem, pedido, 
convite, sugestão, conselho, exortação, licença, etc. 
No item IV, caso seja usado Se vocês assistirem e analisarem, não será mais 
uma sugestão, a conjunção se exprime uma condição. Haverá mudança de 
sentido. 
Além disso, não haveria necessidade de alterar o tempo da forma verbal verão, já 
que há uma correta correlação dos tempos verbais - futuro do subjuntivo e o 
futuro do presente do indicativo. 

Conclusão: A resposta correta é a letra C. Recurso julgado IMPROCEDENTE.  

 
Cargo: 

13 - Cirurgião Dentista ESF  
 

Candidato (a): Ricardo Mascarenhas Paixão 
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Inscrição: 4524 
Questão: 37) Tylex

®
 é uma combinação de dois analgésicos, a codeína e paracetamol, 

proporcionando alívio de dores de intensidade leve a intensa. Qual dose a 
dose terapêutica máxima desta formulação para adultos jovens? 
a) 06 comprimidos /dia 
b) 08 comprimidos /dia 
c) 12 comprimidos /dia 
d) 04 comprimidos /dia 

 
Justificativa: O fabricante do Tylex recomenda 2 comprimidos a cada 4 horas. 
Conclusão: 
 

A questão foi ANULADA. Recurso julgado PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
15 – Enfermeiro 

Candidato (a): Luciana Paiva Tomaz 
Inscrição: 4446 
Questão: 26) A prática de atos de improbidade administrativa sujeita o agente a sanções de 

natureza extra-penal, civil ou político-administrativa. Assim de acordo com as 
sanções previstas na Constituição Federal e na Lei nº 8429/92, em seu art. 12, 
é CORRETO afirmar que o responsável pelo ato de improbidade que importa 
enriquecimento ilícito está sujeito a: 
a) Suspensão dos direito políticos de um a três anos. 
b) Suspensão dos direito políticos de três a cinco anos. 
c) Suspensão dos direito políticos de cinco a oito anos. 
d) Suspensão dos direito políticos de oito a dez anos. 

Justificativa: DE ACORDO COM A LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992. 
 

Conclusão: 
 

A questão foi anulada. O recurso é PROCEDENTE.  

 
Cargo: 

 
15 – Enfermeiro 

Candidato (a): Luciana Paiva Tomaz 
Inscrição: 4446 
Questão: 30) De acordo com o Capítulo VI., Art. 29 da CRFB, o subsídio dos Vereadores 

será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a 
subseqüente, observado o que dispõe a Carta Magna e, em consonância com 
os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os limites máximos 
estabelecidos. Assinale o item CORRETO a respeito do assunto: 
a) Em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos 

vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos deputados 
estaduais. 

b) Em Municípios de cinqüenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio 
máximo dos vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos 
deputados estaduais.  

c)  Em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio 
máximo dos vereadores corresponderá a cinquenta por cento do subsídio 
dos deputados estaduais. 

d)  Em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o 
subsídio máximo dos vereadores corresponderá a cinquenta por cento do 
subsídio dos deputados estaduais. 

 
Justificativa: 

 
Recurso IMPROCEDENTE. Mantém a alternativa C. 

 
Conclusão: 
 

 
O equívoco de digitação em relação ao nº do capítulo não interfere o raciocínio do 
candidato que domina a matéria, e não altera o sentido do Artigo 29. 
 
 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.429-1992?OpenDocument
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Cargo: 

 
15 – Enfermeiro 

Candidato (a): Luciana Paiva Tomaz 
Inscrição: 4446 
Questão: 31) A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é definida como um 

instrumento metodológico que possibilita ao enfermeiro identificar, 
compreender, descrever, explicar e/ou predizer como a clientela responde aos 
problemas de saúde ou aos processos vitais. Sobre a SAE, marque a 
alternativa INCORRETA: 
a) Representa um instrumento no planejamento e execução dos cuidados 

de Enfermagem. 
b) Fornece estrutura na qual as necessidades do cliente, família e 

comunidade são satisfeitas. 
c) A precursora da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) do 

Brasil foi Wanda Aguiar Horta. 
d) De acordo com a Resolução COFEN nº 272/2002, a SAE é uma atividade 

executada pelos membros da equipe de Enfermagem. 
Justificativa: As letras B e D podem ser consideradas incorretas, conforme COFEN 272/2002. 
Conclusão: 
 

A questão foi anulada. O recurso é PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
15 – Enfermeiro 

Candidato (a): Eliene da Conceição de Paula 
Inscrição: 4400 
Questão: 03) Em relação  ao emprego dos sinais de pontuação  no texto, assinale a  opção  

INCORRETA: 
a) No primeiro parágrafo, a substituição dos travessões por vírgulas não 

prejudicaria a correção gramatical do texto. 
b) No terceiro parágrafo, faz-se necessária a eliminação das vírgulas que 

isolam a expressão segundo os pesquisadores. 
c) No último parágrafo, as aspas foram usadas para fazer a citação textual 

das palavras de um dos autores. 
d) No último parágrafo, os dois pontos em “Aviso: os resultados nada...” 

foram usados para indicar um esclarecimento, explicar ou desenvolver 
melhor uma palavra ou expressão anterior. 

Justificativa: Houve um erro de digitação na alternativa A: onde está escrito primeiro  parágrafo 
deveria estar escrito segundo parágrafo, pois é nesse que existem travessões. 

Conclusão: 
 

A questão deve ser anulada. Recurso julgado PROCEDENTE.  

 
Cargo: 

 
15 – Enfermeiro 

Candidato (a): Eliene da Conceição de Paula 
Inscrição: 4400 
Questão: 04) Assinale a opção INCORRETA  quanto a aspectos gramaticais do texto: 

a) No 2º parágrafo, as formas verbais foi escolhida, era dada e eram 
apresentadas  estão na voz passiva. 

b) No final do 2º parágrafo, a palavra porém estabelece uma relação  de 
alternância   entre as informações  da oração  que a precede e as da 
oração subsequente. 

c) No trecho “... a ver com racismo, que continua sendo a mais detestável 
das ignorâncias humanas...”, o adjetivo detestável está no grau 
superlativo relativo de superioridade. 

d) No final do último parágrafo, conserva-se o sentido original do texto, caso 
se substitua a palavra portanto  pela expressão por isso. 

Justificativa: A resposta correta é evidente, mas o item flexões dos adjetivos não consta no 
edital. 

Conclusão: A questão deve ser anulada. Recurso julgado PROCEDENTE. 
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Cargo: 

 
15 – Enfermeiro 

Candidato (a): Eliene da Conceição de Paula 
Inscrição: 4400 
Questão: 22) Sobre a aposentadoria  do servidor , de acordo com o Art. 40 da Constituição, 

analise as afirmativas colocando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas:  
(      )  O servidor será aposentado por invalidez, sendo os proventos integrais, apenas quando 

decorrentes de acidente em serviço. 
(      )  O servidor será aposentado compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 

proventos proporcionais ao tempo de serviço. 
(      )  O servidor será aposentado compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 

proventos integrais. 
(      )  O servidor será aposentado voluntariamente aos trinta e cinco anos de serviço, se 

homem, e aos trinta, se mulher, com proventos integrais. 
(      )  O servidor será aposentado aos trinta anos de efetivo exercício em funções de 

magistério, se professor, e vinte e cinco, se professora, com proventos integrais. 
A sequência CORRETA encontrada é:  

a) V – V – F – V – F  
b) V – V – F – V – V  
c) F – V – V – V – V  
d) F – V – F – V – V  

 
Justificativa: 

 
Ausência de alternativa correta. 

Conclusão: 
 

A questão foi anulada. O recurso é PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
15 – Enfermeiro 

Candidato (a): Eliene da Conceição de Paula 
Inscrição: 4400 
Questão: 27) Leia o fragmento: 

“ Ao exercer funções públicas, os servidores públicos não são desobrigados 
de se responsabilizar por seus atos, tanto atos públicos quanto atos 
administrativos, além dos atos políticos, dependendo de sua função, cargo ou 
emprego. 
 
Esta responsabilidade é algo indispensável na atividade administrativa, ou 
seja, enquanto houver exercício irregular de direito ou de poder a 
responsabilidade deve estar presente. É uma forma de manter a soberania e a 
autenticidade dos órgãos públicos”. 

                                                                                
http://www.webartigos.com/artigos 

A respeito das responsabilidades do servidor público analise as afirmativas: 
I. O agente público só poderá ser responsabilizado nos âmbitos civil, 

penal e administrativo. 
II.  A responsabilidade civil se refere à responsabilidade patrimonial, 

fundamentada no artigo 186 do Código Civil, que faz referência aos 
Atos Ilícitos e que traz consigo a regra geral da responsabilidade civil, 
que é de reparar o dano causado a outrem. 

III. De forma diferente da responsabilidade civil, na responsabilidade 
administrativa o servidor responde apenas por atos praticados com 
ação ou omissão antijurídica. 

IV. Em se tratando de crimes de responsabilidade criminal, o Código 
Penal vigente dispõe sobre os Crimes Contra a Administração Pública, 
nos artigos 579 a 584. Qualquer dos atos tipificados nesta parte do 
Código corresponde a responsabilidade penal dentro da administração 
pública. 

Estão CORRETAS: 
a) Somente as afirmativas I e III. 
b) Somente as afirmativas II e IV. 
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c) Somente as afirmativas I, II e IV. 
d) Somente as afirmativas I, III e IV. 

 
Justificativa: 

 
Recurso improcedente de acordo com o item 3 do Edital, a responsabilidade do 
servidor público e de artigos como o citado abaixo, dentre outros: 

http://www.webartigos.com/artigos/servidores-publicos-

responsabilidades/12529/ 
 

Conclusão: 
 

O Recurso é IMPROCEDENTE. Mantém a alternativa C.  

 
Cargo: 

 
15 – Enfermeiro 

Candidato (a): Mariana da Silva Cunha 
Inscrição: 5005 
Questão: 08) O substantivo pessoa  tem um só gênero quer se refira a homem ou a mulher. 

Assinale a opção onde aparecem dois substantivos com essa mesma 
característica quanto ao gênero: 
a) cúmplice        →   jornalista 
b) testemunha   →   cônjuge 
c) sacerdote      →   vítima    
d) criança          →   cientista 

Justificativa: Os substantivos  testemunha e cônjuge  têm uma só forma para os dois gêneros. 
(Conferir em qualquer gramática). 
Embora seja um assunto muito elementar, é preciso considerar que  a classe de 
palavras substantivo não consta no edital, portanto a questão deve ser anulada. 

Conclusão: A questão deve ser anulada. Recurso julgado PROCEDENTE.  

 
Cargo: 

 
15 – Enfermeiro 

Candidato (a): Mariana da Silva Cunha 
Inscrição: 5005 
Questão: 22) Sobre a aposentadoria  do servidor , de acordo com o Art. 40 da Constituição, 

analise as afirmativas colocando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas:  
(      )  O servidor será aposentado por invalidez, sendo os proventos integrais, apenas quando 

decorrentes de acidente em serviço. 
(      )  O servidor será aposentado compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 

proventos proporcionais ao tempo de serviço. 
(      )  O servidor será aposentado compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 

proventos integrais. 
(      )  O servidor será aposentado voluntariamente aos trinta e cinco anos de serviço, se 

homem, e aos trinta, se mulher, com proventos integrais. 
(      )  O servidor será aposentado aos trinta anos de efetivo exercício em funções de 

magistério, se professor, e vinte e cinco, se professora, com proventos integrais. 
A sequência CORRETA encontrada é:  

a) V – V – F – V – F  
b) V – V – F – V – V  
c) F – V – V – V – V  
d) F – V – F – V – V  

Justificativa: Ausência de alternativa correta. 
Conclusão: 
 

A questão foi anulada. O recurso é PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
15 – Enfermeiro 

Candidato (a): Mariana da Silva Cunha 
Inscrição: 5005 
Questão: 26) A prática de atos de improbidade administrativa sujeita o agente a sanções de 

natureza extra-penal, civil ou político-administrativa. Assim de acordo com as 
sanções previstas na Constituição Federal e na Lei nº 8429/92, em seu art. 12, 
é CORRETO afirmar que o responsável pelo ato de improbidade que importa 
enriquecimento ilícito está sujeito a: 

http://www.webartigos.com/artigos/servidores-publicos-responsabilidades/12529/
http://www.webartigos.com/artigos/servidores-publicos-responsabilidades/12529/
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a) Suspensão dos direito políticos de um a três anos. 
b) Suspensão dos direito políticos de três a cinco anos. 
c) Suspensão dos direito políticos de cinco a oito anos. 
d) Suspensão dos direito políticos de oito a dez anos. 

 
Justificativa: DE ACORDO COM A LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992. 

 
Conclusão: 
 

A questão foi anulada. O recurso é PROCEDENTE.  

 
Cargo: 

 
15 – Enfermeiro 

Candidato (a): Mariana da Silva Cunha 
Inscrição: 5005 
Questão: 27) Leia o fragmento: 

“ Ao exercer funções públicas, os servidores públicos não são desobrigados 
de se responsabilizar por seus atos, tanto atos públicos quanto atos 
administrativos, além dos atos políticos, dependendo de sua função, cargo ou 
emprego. 
 
Esta responsabilidade é algo indispensável na atividade administrativa, ou 
seja, enquanto houver exercício irregular de direito ou de poder a 
responsabilidade deve estar presente. É uma forma de manter a soberania e a 
autenticidade dos órgãos públicos”. 

                                                                                
http://www.webartigos.com/artigos 

A respeito das responsabilidades do servidor público analise as afirmativas: 
I. O agente público só poderá ser responsabilizado nos âmbitos civil, 

penal e administrativo. 
II.  A responsabilidade civil se refere à responsabilidade patrimonial, 

fundamentada no artigo 186 do Código Civil, que faz referência aos 
Atos Ilícitos e que traz consigo a regra geral da responsabilidade civil, 
que é de reparar o dano causado a outrem. 

III. De forma diferente da responsabilidade civil, na responsabilidade 
administrativa o servidor responde apenas por atos praticados com 
ação ou omissão antijurídica. 

IV. Em se tratando de crimes de responsabilidade criminal, o Código 
Penal vigente dispõe sobre os Crimes Contra a Administração Pública, 
nos artigos 579 a 584. Qualquer dos atos tipificados nesta parte do 
Código corresponde a responsabilidade penal dentro da administração 
pública. 

Estão CORRETAS: 
a) Somente as afirmativas I e III. 
b) Somente as afirmativas II e IV. 
c) Somente as afirmativas I, II e IV. 
d) Somente as afirmativas I, III e IV. 

 
Justificativa: 

 
Recurso improcedente de acordo com o item 3 do Edital, a responsabilidade do 
servidor público e de artigos como o citado abaixo, dentre outros: 
http://www.webartigos.com/artigos/servidores-publicos-responsabilidades/12529/ 
 

Conclusão: 
 

O Recurso é IMPROCEDENTE. Mantém a alternativa C.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.429-1992?OpenDocument
http://www.webartigos.com/artigos/servidores-publicos-responsabilidades/12529/
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Cargo: 

 
16 – Enfermeiro ESF 

Candidato (a): Micheline Brandão 
Inscrição: 4201 
Questão: 13) Observe o trecho: 

 “... um jornalista [...] como Pedro Bial que, faça-se justiça, cobriu a Queda do 
Muro de Berlim, se submete a ser apresentador de um programa desse 
nível... Eu gostaria de perguntar se ele não pensa que...” 

 No trecho acima, a palavra se, respectivamente, classifica-se como:  
a) Parte integrante do verbo → pronome reflexivo objeto indireto → 

conjunção subordinativa condicional. 
b) Índice de indeterminação do sujeito → pronome reflexivo sujeito → 

conjunção subordinativa integrante. 
c) Partícula apassivadora → partícula expletiva → conjunção subordinativa 

condicional. 
d) Partícula apassivadora → pronome reflexivo objeto direto → conjunção 

subordinativa integrante. 
  
Conclusão: 
 

O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a questão do Gabarito Oficial. 

 
Cargo: 

 
16 – Enfermeiro ESF 

Candidato (a): Micheline Brandão 
Inscrição: 4201 
Questão: 34) Os programas de saúde são subsidiados por dados fornecidos pelas 

Unidades Básicas de Saúde ao Sistema de Informação e Vigilância 
Epidemiológica que objetiva facilitar a formulação e a avaliação de políticas, 
planos e programas de saúde. Sobre esses sistemas é CORRETO afirmar 
que: 
a) Por meio da declaração de óbito, a Vigilância Epidemiológica pode 

calcular o coeficiente de mortalidade. 
b) O Sistema de Informação de Agravos de Notificação obtém dados por 

meio do Sistema de Notificação Compulsória das Doenças. 
c) O Sistema de Informação de Nascidos Vivos, por meio da Declaração de 

Nascido Vivos, obtém as proporções de nascidos vivos com baixo peso, 
prematuridade, nascidos vivos por faixa etária das mães, dentre outros.  

d) O Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), para a 
implementação das atividades propostas, utiliza dados de todos os 
Sistemas de Informação. 

Justificativa: Foi retificada  a alternativa de acordo com o Guia de Vigilância Epidemológica. 
Conclusão: 
 

A questão correta é a letra C. Portanto o recurso é PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
16 – Enfermeiro ESF 

Candidato (a): Karina Xavier Rocha de Oliveira 
Inscrição: 5332 
Questão: 35) O Sistema Único de Saúde (SUS) é definido, constitucionalmente, como um 

sistema público, nacional e de abrangência universal, uma vez que a saúde 
é um direito de todo cidadão, com base nas diretrizes organizativas de 
descentralização do poder, de integralidade do atendimento e da 
participação da comunidade. No que se refere à gestão do SUS, marque a 
alternativa CORRETA. 
a) O gestor estadual do SUS deve agir em conjunto com as esferas 

municipal e federal, além das instâncias de controle social, representadas 
pelo Conselho Estadual de Saúde e pela Conferência Estadual de Saúde. 

b) Os municípios são subordinados as Secretarias Estaduais de Saúde 
c) Todas as negociações de decisões do município têm como espaço a 

Comissão Tripartite. 
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d) A condição de gestão plena do Sistema Estadual de Saúde se restringe a 
gerenciar, apenas, a própria rede de prestação de serviços. 

 
Justificativa: 

 
“ Feridas com drenagem superior a 50ml quando possível deve – se aplicar uma 
bolsa para coletar o excesso de drenagem” 

 
Conclusão: 
 

 
A resposta correta é a letra B. O recurso é PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
16 – Enfermeiro ESF 

Candidato (a): Karina Xavier Rocha de Oliveira 
Inscrição: 5332 
Questão: 39) A desidratação é a doença mais frequente das emergências clínicas da 

criança, sobretudo nas crianças desnutridas. É sempre um risco, e ainda 
representa significativa causa de morbidade e mortalidade em crianças 
menores de um ano, apesar dos avanços e incentivos à reidratação oral. 
Quanto aos sinais e sintomas da desidratação em crianças desnutridas, 
destacam-se as seguintes observações, EXCETO: 
a) Uma criança gravemente desnutrida é usualmente apática e irritável 

quando manuseada. 
b) As glândulas salivares e lacrimais estão atrofiadas na desnutrição severa. 
c) A prega cutânea, após pinçamento, se desfaz rapidamente. 
d) Fezes mucoides são comumente vistas em desnutrição grave. 

 
Justificativa: 

 
O isolamento reverso ou protetor visa proteger um indivíduo imunodeprimido. 

  
Conclusão: 
 

 
A resposta correta é a letra D. O recurso é PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
16 – Enfermeiro ESF 

Candidato (a): Karina Xavier Rocha de Oliveira 
Inscrição: 5332 
Questão: 40) O conceito de saúde mental é complexo, na medida em que considera as 

dimensões psicológicas e os fatores sociais que determinam o processo 
saúde-doença. Sobre as ações do enfermeiro que cuida do paciente com 
sofrimento mental no domicílio, marque a alternativa INCORRETA. 
a) Deixar que a família tome a decisão parcial sobre a conduta do paciente, 

sendo o enfermeiro o responsável pela decisão final. 
b) Compreender o próprio modelo de organização familiar e considerar 

valores, crenças e procedimentos. 
c) Compartilhar a proposta de trabalho com a família, como orientação, 

educação e programas de intervenção. 
d) Construir uma assistência e cuidados que contribuam para a inclusão da 

pessoa com sofrimento mental na família e no ambiente onde reside. 
Justificativa: O oxigênio embora terapêutico, também pode ser tóxico em altas concentrações, 

causando, por exemplo, o ressecamento da mucosa do sistema respiratório e 
atelectaisia. 

 
Conclusão: 
 

 
A resposta correta é letra C. O recurso é PROCEDENTE 

 
Cargo: 

 
16 – Enfermeiro ESF 

Candidato (a): Marlene Maia Marques 
Inscrição: 4136 
Questão: 30) De acordo com o Capítulo VI., Art. 29 da CRFB, o subsídio dos Vereadores 

será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a 
subseqüente, observado o que dispõe a Carta Magna e, em consonância com 
os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os limites máximos 
estabelecidos. Assinale o item CORRETO a respeito do assunto: 
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a) Em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos 
vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos deputados 
estaduais. 

b) Em Municípios de cinqüenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio 
máximo dos vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos 
deputados estaduais.  

c)  Em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio 
máximo dos vereadores corresponderá a cinquenta por cento do subsídio 
dos deputados estaduais. 

d)  Em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o 
subsídio máximo dos vereadores corresponderá a cinquenta por cento do 
subsídio dos deputados estaduais. 

 
Justificativa: 

 
Recurso IMPROCEDENTE. 

 
Conclusão: 
 

 
O equívoco de digitação em relação ao nº do capítulo não interfere o 
raciocínio do candidato que domina a matéria, e não altera o sentido do 
Artigo 29. 
 

 
Cargo: 

 
16 – Enfermeiro ESF 

Candidato (a): Marlene Maia Marques 
Inscrição: 4136 
Questão: 34) Os programas de saúde são subsidiados por dados fornecidos pelas 

Unidades Básicas de Saúde ao Sistema de Informação e Vigilância 
Epidemiológica que objetiva facilitar a formulação e a avaliação de políticas, 
planos e programas de saúde. Sobre esses sistemas é CORRETO afirmar 
que: 
a) Por meio da declaração de óbito, a Vigilância Epidemiológica pode 

calcular o coeficiente de mortalidade. 
b) O Sistema de Informação de Agravos de Notificação obtém dados por 

meio do Sistema de Notificação Compulsória das Doenças. 
c) O Sistema de Informação de Nascidos Vivos, por meio da Declaração de 

Nascido Vivos, obtém as proporções de nascidos vivos com baixo peso, 
prematuridade, nascidos vivos por faixa etária das mães, dentre outros.  

d) O Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), para a 
implementação das atividades propostas, utiliza dados de todos os 
Sistemas de Informação. 

Justificativa: Foi retificada a alternativa de acordo com o Guia de Vigilância Epidemológica. 
Conclusão: 
 

A questão correta é a letra C. Portanto o recurso é PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
16 – Enfermeiro ESF 

Candidato (a): Patrícia Vinagre Siqueira 
Inscrição: 5079 
Questão: 14) Observe o trecho: 

Assistam ao BBB por um dia e analisem criteriosamente os 
“valores” transmitidos para milhares de brasileiros. 

Verão que se trata da mais pura depravação dos valores 
morais e suprema banalização do sexo. 

Em relação às formas verbais destacadas, identifique as afirmações 
verdadeiras e falsas:  

I. Se o autor tivesse preferido o tratamento tu, as formas verbais 
corretas seriam, respectivamente, assiste , analisa e verás. 

II. Se a pessoa verbal escolhida fosse nós, as formas verbais seriam 
assistamos, analisamos e veremos. 

III. Os verbos assistam e analisem no imperativo afirmativo transmitem 
uma sugestão. 

IV. Se as formas do imperativo assistam e analisem fossem substituídas 
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por Se vocês assistirem e analisarem, o sentido permaneceria, mas 
haveria necessidade de alterar também o tempo da forma verbal 
verão. 

A alternativa que contém a sequência CORRETA é: 
a) V, F, F, F 
b) V, V, V, F 
c) V, F, V ,F 
d) F, F, V, F 

Justificativa: O item I está correto.  
O item II contém erro na forma analisamos. No imperativo, a forma correta é 
analisemos. 
No item III, as formas verbais exprimem uma sugestão.  
Diz a gramática: Emprega-se o imperativo para exprimir ordem, pedido, 
convite, sugestão, conselho, exortação, licença, etc. 
No item IV, caso seja usado Se vocês assistirem e analisarem, não será mais 
uma sugestão, a conjunção se exprime uma condição. Haverá mudança de 
sentido. 
Além disso, não haveria necessidade de alterar o tempo da forma verbal verão, já 
que há uma correta correlação dos tempos verbais - futuro do subjuntivo e o 
futuro do presente do indicativo. 

Conclusão: A resposta correta é a letra C. Recurso julgado IMPROCEDENTE.  

 
Cargo: 

 
16 – Enfermeiro ESF 

Candidato (a): Patrícia Vinagre Siqueira 
Inscrição: 5079 
Questão: 37) Uma das ações inerentes ao Planejamento Familiar é a escolha consciente 

do casal pelo número de filhos, utilizando métodos contraceptivos. Sobre a 
anticoncepção hormonal oral é CORRETO afirmar que: 
a) Consiste na utilização de composições à base de estrogênio e 

progesterona, inibindo a ovulação pelo aumento da liberação de 
gonadotrofina pela hipófise. 

b) As minipílulas contêm apenas estrogênio, causando menos efeitos 
colaterais, sendo indicadas durante a amamentação. 

c) Em mulheres fumantes a minipílula aumenta o risco de trombose. 
d) A pílula do dia seguinte deve ser tomada no máximo 12 horas após o 

coito. 
Justificativa: Mantêm – se o Gabarito Oficial 
 
Conclusão: 
 

 
O recurso é IMPROCEDENTE . 

 
Cargo: 

 
16 – Enfermeiro ESF 

Candidato (a): Raniella Patrícia Silva Marques 
Inscrição: 4271 
Questão: 22) Sobre a aposentadoria  do servidor , de acordo com o Art. 40 da Constituição, 

analise as afirmativas colocando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas:  
(      )  O servidor será aposentado por invalidez, sendo os proventos integrais, apenas quando 

decorrentes de acidente em serviço. 
(      )  O servidor será aposentado compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 

proventos proporcionais ao tempo de serviço. 
(      )  O servidor será aposentado compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 

proventos integrais. 
(      )  O servidor será aposentado voluntariamente aos trinta e cinco anos de serviço, se 

homem, e aos trinta, se mulher, com proventos integrais. 
(      )  O servidor será aposentado aos trinta anos de efetivo exercício em funções de 

magistério, se professor, e vinte e cinco, se professora, com proventos integrais. 
A sequência CORRETA encontrada é:   
a) V – V – F – V – F  
b) V – V – F – V – V  
c) F – V – V – V – V  
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d) F – V – F – V – V  
Justificativa: Ausência de alternativa correta. 
Conclusão: 
 

A questão foi anulada. O recurso é PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
16 – Enfermeiro ESF 

Candidato (a): Raniella Patrícia Silva Marques 
Inscrição: 4271 
Questão: 27) Leia o fragmento: 

“ Ao exercer funções públicas, os servidores públicos não são desobrigados 
de se responsabilizar por seus atos, tanto atos públicos quanto atos 
administrativos, além dos atos políticos, dependendo de sua função, cargo ou 
emprego. 
 
Esta responsabilidade é algo indispensável na atividade administrativa, ou 
seja, enquanto houver exercício irregular de direito ou de poder a 
responsabilidade deve estar presente. É uma forma de manter a soberania e a 
autenticidade dos órgãos públicos”. 

                                                                                
http://www.webartigos.com/artigos 

A respeito das responsabilidades do servidor público analise as afirmativas: 
I. O agente público só poderá ser responsabilizado nos âmbitos civil, 

penal e administrativo. 
II.  A responsabilidade civil se refere à responsabilidade patrimonial, 

fundamentada no artigo 186 do Código Civil, que faz referência aos 
Atos Ilícitos e que traz consigo a regra geral da responsabilidade civil, 
que é de reparar o dano causado a outrem. 

III. De forma diferente da responsabilidade civil, na responsabilidade 
administrativa o servidor responde apenas por atos praticados com 
ação ou omissão antijurídica. 

IV. Em se tratando de crimes de responsabilidade criminal, o Código 
Penal vigente dispõe sobre os Crimes Contra a Administração Pública, 
nos artigos 579 a 584. Qualquer dos atos tipificados nesta parte do 
Código corresponde a responsabilidade penal dentro da administração 
pública. 

Estão CORRETAS: 
a) Somente as afirmativas I e III. 
b) Somente as afirmativas II e IV. 
c) Somente as afirmativas I, II e IV. 
d) Somente as afirmativas I, III e IV. 

 
Justificativa: . A responsabilidade do servidor público. 

 
 
1.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 – 

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. - 

BRASIL Lei 8.429/1992. - BRASIL, Lei 8.666/1993. - BRASIL, Lei 
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10.520/2002. - BRASIL, Lei 123/2006. 

 

E DE ACORDO COM  O ARTIGO ABAIXO, ENTRE OUTROS: 

 

http://www.webartigos.com/artigos/servidores-publicos-

responsabilidades/12529/ 
 

Conclusão: 
 

A questão correta é letra C. Portanto o recurso é IMPROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
16 – Enfermeiro ESF 

Candidato (a): Raniella Patrícia Silva Marques 
Inscrição: 4271 
Questão: 37) Uma das ações inerentes ao Planejamento Familiar é a escolha consciente 

do casal pelo número de filhos, utilizando métodos contraceptivos. Sobre a 
anticoncepção hormonal oral é CORRETO afirmar que: 
a) Consiste na utilização de composições à base de estrogênio e 

progesterona, inibindo a ovulação pelo aumento da liberação de 
gonadotrofina pela hipófise. 

b) As minipílulas contêm apenas estrogênio, causando menos efeitos 
colaterais, sendo indicadas durante a amamentação. 

c) Em mulheres fumantes a minipílula aumenta o risco de trombose. 
d) A pílula do dia seguinte deve ser tomada no máximo 12 horas após o 

coito. 
Justificativa: Mantém – se o Gabarito Oficial 
 
Conclusão: 
 

 
O recurso é  IMPROCEDENTE . 

 
Cargo: 

 
19 – Epidemiologista 

Candidato (a): Cristiane dos Santos Vieira 
Inscrição: 4296 
Questão: 03) Em relação  ao emprego dos sinais de pontuação  no texto, assinale a  opção  

INCORRETA: 
a) No primeiro parágrafo, a substituição dos travessões por vírgulas não 

prejudicaria a correção gramatical do texto. 
b) No terceiro parágrafo, faz-se necessária a eliminação das vírgulas que 

isolam a expressão segundo os pesquisadores. 
c) No último parágrafo, as aspas foram usadas para fazer a citação textual 

das palavras de um dos autores. 
d) No último parágrafo, os dois pontos em “Aviso: os resultados nada...” 

foram usados para indicar um esclarecimento, explicar ou desenvolver 
melhor uma palavra ou expressão anterior. 

Justificativa: Houve um erro de digitação na  alternativa A:  onde está escrito primeiro  
parágrafo deveria estar escrito segundo parágrafo, pois é nesse que existem 
travessões. 

Conclusão: 
 

A questão deve ser anulada. Recurso julgado PROCEDENTE.  

 
Cargo: 

 
19 – Epidemiologista 

Candidato (a): Cristiane dos Santos Vieira 
Inscrição: 4296 
Questão: 22) Sobre a aposentadoria  do servidor , de acordo com o Art. 40 da Constituição, 

analise as afirmativas colocando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas:  
(      )  O servidor será aposentado por invalidez, sendo os proventos integrais, apenas quando 

decorrentes de acidente em serviço. 
(      )  O servidor será aposentado compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 

proventos proporcionais ao tempo de serviço. 

http://www.webartigos.com/artigos/servidores-publicos-responsabilidades/12529/
http://www.webartigos.com/artigos/servidores-publicos-responsabilidades/12529/
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(      )  O servidor será aposentado compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 
proventos integrais. 

(      )  O servidor será aposentado voluntariamente aos trinta e cinco anos de serviço, se 
homem, e aos trinta, se mulher, com proventos integrais. 

(      )  O servidor será aposentado aos trinta anos de efetivo exercício em funções de 
magistério, se professor, e vinte e cinco, se professora, com proventos integrais. 

A sequência CORRETA encontrada é:  
a) V – V – F – V – F  
b) V – V – F – V – V  
c) F – V – V – V – V  
d) F – V – F – V – V 

Justificativa: Ausência de alternativa correta. 
Conclusão: 
 

A questão foi anulada. O recurso é PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
19 – Epidemiologista 

Candidato (a): Cristiane dos Santos Vieira 
Inscrição: 4296 
Questão: 33) O condiloma acuminado, causado por um vírus denominado Papilomavírus 

Humano (HPV), popularmente conhecido como “Crista de Galo”, acomete as 
células epiteliais, que sofrem transformação e proliferação, resultando no 
crescimento de múltiplas pápulas em forma de verrugas. Sobre o HPV 
marque a alternativa INCORRETA: 
a) As verrugas desenvolvem-se com maior frequência na reginal perineal, 

embora possam estar presentes na região suprapúbica, coxas, vagina, 
uretra, ânus e reto. 

b) O tratamento das lesões localizadas nos genitais externos é realizado 
com aplicações tópicas de podofilina (de 10 a 25%). 

c) A podofilina pode ser utilizada na gestação, devendo-se proteger a pele 
ao redor com vaselina, evitando queimaduras provocadas pelo 
medicamento. 

d) As lesões não externas são tratadas de acordo com a localização e 
método mais adequado, como a remoção cirúrgica e a eletrocirurgia. 

  
Conclusão: 
 

A questão foi anulada. Recurso PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
19 – Epidemiologista 

Candidato (a): Laurentina Moreira dos Santos 
Inscrição: 4246 
Questão: 26) A prática de atos de improbidade administrativa sujeita o agente a sanções de 

natureza extra-penal, civil ou político-administrativa. Assim de acordo com as 
sanções previstas na Constituição Federal e na Lei nº 8429/92, em seu art. 12, 
é CORRETO afirmar que o responsável pelo ato de improbidade que importa 
enriquecimento ilícito está sujeito a: 
a) Suspensão dos direito políticos de um a três anos. 
b) Suspensão dos direito políticos de três a cinco anos. 
c) Suspensão dos direito políticos de cinco a oito anos. 
d) Suspensão dos direito políticos de oito a dez anos. 

 
Justificativa: 

 
DE ACORDO COM A LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992. 
 

Conclusão: 
 

A questão foi anulada. O recurso é PROCEDENTE.  

 
Cargo: 

 
19 – Epidemiologista 

Candidato (a): Laurentina Moreira dos Santos 
Inscrição: 4246 
Questão: 30) De acordo com o Capítulo VI., Art. 29 da CRFB, o subsídio dos Vereadores 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.429-1992?OpenDocument
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será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a 
subseqüente, observado o que dispõe a Carta Magna e, em consonância com 
os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os limites máximos 
estabelecidos. Assinale o item CORRETO a respeito do assunto: 
a) Em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos 

vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos deputados 
estaduais. 

b) Em Municípios de cinqüenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio 
máximo dos vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos 
deputados estaduais.  

c)  Em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio 
máximo dos vereadores corresponderá a cinquenta por cento do subsídio 
dos deputados estaduais. 

d)  Em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o 
subsídio máximo dos vereadores corresponderá a cinquenta por cento do 
subsídio dos deputados estaduais. 

Justificativa: Recurso IMPROCEDENTE. 
Conclusão: 
 

O equívoco de digitação em relação ao nº do capítulo não interfere o raciocínio do 
candidato que domina a matéria, e não altera o sentido do Artigo 29. 
 

 
Cargo: 

 
20 - Farmacêutico/Bioquímico  

Candidato (a): Cláudia Rezende Pereira Gonçalves Lapa 
Inscrição: 4605 
Questão: 14) Observe o trecho: 

Assistam ao BBB por um dia e analisem criteriosamente os 
“valores” transmitidos para milhares de brasileiros. 

Verão que se trata da mais pura depravação dos valores 
morais e suprema banalização do sexo. 

Em relação às formas verbais destacadas, identifique as afirmações 
verdadeiras e falsas:  

I. Se o autor tivesse preferido o tratamento tu, as formas verbais 
corretas seriam, respectivamente, assiste , analisa e verás. 

II. Se a pessoa verbal escolhida fosse nós, as formas verbais seriam 
assistamos, analisamos e veremos. 

III. Os verbos assistam e analisem no imperativo afirmativo transmitem 
uma sugestão. 

IV. Se as formas do imperativo assistam e analisem fossem substituídas 
por Se vocês assistirem e analisarem, o sentido permaneceria, mas 
haveria necessidade de alterar também o tempo da forma verbal 
verão. 

A alternativa que contém a sequência CORRETA é: 
a) V, F, F, F 
b) V, V, V, F 
c) V, F, V ,F 
d) F, F, V, F 

Justificativa: O item I está correto.  
O item II contém erro na forma analisamos. No imperativo, a forma correta é 
analisemos. 
No item III, as formas verbais exprimem uma sugestão.  
Diz a gramática: Emprega-se o imperativo para exprimir ordem, pedido, 
convite, sugestão, conselho, exortação, licença, etc. 
No item IV, caso seja usado Se vocês assistirem e analisarem, não será mais 
uma sugestão, a conjunção se exprime uma condição. Haverá mudança de 
sentido. 
Além disso, não haveria necessidade de alterar o tempo da forma verbal verão, já 
que há uma correta correlação dos tempos verbais - futuro do subjuntivo e o 
futuro do presente do indicativo. 

Conclusão: A resposta correta é a letra C. Recurso julgado IMPROCEDENTE.  
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Cargo: 

 
20 - Farmacêutico/Bioquímico  

Candidato (a): Cláudia Rezende Pereira Gonçalves Lapa 
Inscrição: 4605 
Questão: 26) A prática de atos de improbidade administrativa sujeita o agente a sanções de 

natureza extra-penal, civil ou político-administrativa. Assim de acordo com as 
sanções previstas na Constituição Federal e na Lei nº 8429/92, em seu art. 12, 
é CORRETO afirmar que o responsável pelo ato de improbidade que importa 
enriquecimento ilícito está sujeito a: 
a) Suspensão dos direito políticos de um a três anos. 
b) Suspensão dos direito políticos de três a cinco anos. 
c) Suspensão dos direito políticos de cinco a oito anos. 
d) Suspensão dos direito políticos de oito a dez anos. 

Justificativa: DE ACORDO COM A LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992. 
 

Conclusão: 
 

A questão foi anulada. O recurso é PROCEDENTE.  

 
Cargo: 

 
20 - Farmacêutico/Bioquímico  

Candidato (a): Cláudia Rezende Pereira Gonçalves Lapa 
Inscrição: 4605 
Questão: 27) Leia o fragmento: 

“ Ao exercer funções públicas, os servidores públicos não são desobrigados 
de se responsabilizar por seus atos, tanto atos públicos quanto atos 
administrativos, além dos atos políticos, dependendo de sua função, cargo ou 
emprego. 
 
Esta responsabilidade é algo indispensável na atividade administrativa, ou 
seja, enquanto houver exercício irregular de direito ou de poder a 
responsabilidade deve estar presente. É uma forma de manter a soberania e a 
autenticidade dos órgãos públicos”. 

                                                                                
http://www.webartigos.com/artigos 

A respeito das responsabilidades do servidor público analise as afirmativas: 
I. O agente público só poderá ser responsabilizado nos âmbitos civil, 

penal e administrativo. 
II.  A responsabilidade civil se refere à responsabilidade patrimonial, 

fundamentada no artigo 186 do Código Civil, que faz referência aos 
Atos Ilícitos e que traz consigo a regra geral da responsabilidade civil, 
que é de reparar o dano causado a outrem. 

III. De forma diferente da responsabilidade civil, na responsabilidade 
administrativa o servidor responde apenas por atos praticados com 
ação ou omissão antijurídica. 

IV. Em se tratando de crimes de responsabilidade criminal, o Código 
Penal vigente dispõe sobre os Crimes Contra a Administração Pública, 
nos artigos 579 a 584. Qualquer dos atos tipificados nesta parte do 
Código corresponde a responsabilidade penal dentro da administração 
pública. 

Estão CORRETAS: 
a) Somente as afirmativas I e III. 
b) Somente as afirmativas II e IV. 
c) Somente as afirmativas I, II e IV. 
d) Somente as afirmativas I, III e IV. 

Justificativa: . A responsabilidade do servidor público. 
 
 
1.Princípios básicos da administração pública: legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 2. Improbidade Administrativa – Lei de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.429-1992?OpenDocument
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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 – 

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. - 

BRASIL Lei 8.429/1992. - BRASIL, Lei 8.666/1993. - BRASIL, Lei 

10.520/2002. - BRASIL, Lei 123/2006. 

E DE ACORDO COM  O ARTIGO ABAIXO, ENTRE OUTROS: 

http://www.webartigos.com/artigos/servidores-publicos-

responsabilidades/12529/ 
 

Conclusão: 
 

A questão correta é letra C. Portanto o recurso é IMPROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
20 - Farmacêutico/Bioquímico  

Candidato (a): Cláudia Rezende Pereira Gonçalves Lapa 
Inscrição: 4605 
Questão: 30) De acordo com o Capítulo VI., Art. 29 da CRFB, o subsídio dos Vereadores 

será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a 
subseqüente, observado o que dispõe a Carta Magna e, em consonância com 
os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os limites máximos 
estabelecidos. Assinale o item CORRETO a respeito do assunto: 

a) Em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos 
vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos deputados 
estaduais. 

b) Em Municípios de cinqüenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio 
máximo dos vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos 
deputados estaduais.  

c)  Em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio 
máximo dos vereadores corresponderá a cinquenta por cento do subsídio 
dos deputados estaduais. 

d)  Em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o 
subsídio máximo dos vereadores corresponderá a cinquenta por cento do 
subsídio dos deputados estaduais. 

Justificativa: Recurso IMPROCEDENTE. 
 
Conclusão: 
 

 
O equívoco de digitação em relação ao nº do capítulo não interfere o raciocínio do 
candidato que domina a matéria, e não altera o sentido do Artigo 29. 
 

 
Cargo: 

 
21 - Fiscal do Meio Ambiente  

Candidato (a): Kassia Darcilene Mendes 
Inscrição: 4203 
Questão: 26) São  atos de Improbidade Administrativa que atentam Contra os Princípios da 

Administração Pública, EXCETO: 
a) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou 

indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que 
esteja obrigado. 

b) Negar publicidade aos atos oficiais. 
c) Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da 

respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz 
de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 

http://www.webartigos.com/artigos/servidores-publicos-responsabilidades/12529/
http://www.webartigos.com/artigos/servidores-publicos-responsabilidades/12529/
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d) Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das 
atribuições e que deva permanecer em segredo. 

Justificativa: Conforme LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992. 
 

Conclusão: 
 

Recurso IMPROCEDENTE. Mantém o gabarito divulgado. 

 
Cargo: 

 
21 - Fiscal do Meio Ambiente  

Candidato (a): Silvio Martins Servilha 
Inscrição: 5228 
Questão: 21) De acordo com a Constituição Federal de 1988 é CORRETO que o limite 

máximo de Vereadores, nos Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) 
habitantes e de até 80.000 (oitenta mil) habitantes é de:  
a) 11 vereadores 
b) 13 vereadores 
c) 15 vereadores 
d) 17 vereadores 

Justificativa: OS PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

1- NOÇÃO 

2 - TIPOLOGIA 

3 - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

ASPECTOS GENÉRICOS 

4 - PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE 

5 - PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA 

6 - PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 

7 - PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA 

http://www.sefaz.ce.gov.br/Content/aplicacao/internet/programas_campanh

as/principiosbasicosadministracaopublica.pdf 

 
 

Conclusão: 
 

Matem – se a  resposta do Gabarito Oficial. Recurso IMPROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
22 – Fiscal de Obras  

Candidato (a): Viviana Salomão da Cunha 
Inscrição: 4894 
Questão: 08) Em relação  à palavra “radiografia”(l.1), é possível  verificar, em seu processo 

de formação, a presença de: 
a) prefixo (radio) + radical (grafia) 
b) radical (radio) +  radical (grafia) 
c) radical (radio) +  sufixo (grafia)  
d) radical (radio) +  radical (graf) + sufixo (ia)  

Justificativa: Houve erro no gabarito. Tanto radio como grafia constam da lista de radicais em 
qualquer gramática. 

Conclusão: 
 

A resposta correta é a letra B. O gabarito deve ser alterado. Recurso julgado 
PROCEDENTE. 
 
 

 
Cargo: 

 
22 – Fiscal de Obras  

Candidato (a): Viviana Salomão da Cunha 
Inscrição: 4894 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.429-1992?OpenDocument
http://www.sefaz.ce.gov.br/Content/aplicacao/internet/programas_campanhas/principiosbasicosadministracaopublica.pdf
http://www.sefaz.ce.gov.br/Content/aplicacao/internet/programas_campanhas/principiosbasicosadministracaopublica.pdf
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Questão: 34) Representa um serviço sujeito à tributação do ISS-Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza: 
a) Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. 
b) Serviços de medicina e assistência veterinária. 
c) Operações e prestações que destinem mercadorias ao exterior, inclusive 

produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou 
serviços. 

d) Serviços de cuidados pessoais, estética e atividades físicas. 

  
Conclusão: 
 

A resposta correta é a letra B. Recurso PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
22 – Fiscal de Obras  

Candidato (a): Viviana Salomão da Cunha 
Inscrição: 4894 
Questão: 35) Constituem aspectos necessários para se efetuar um procedimento de 

demolição de uma construção, EXCETO: 
a) No alvará de demolição deve-se constar a Anotação de Responsabilidade 

Técnica da área de demolição. 
b) Caso a demolição seja efetuada em sua totalidade, não é necessário que 

se apresente o croqui ou projeto com a indicação da área a ser demolida, 
muito menos que se apresente a Anotação de Responsabilidade Técnica 
da área de demolição. 

c) No alvará de demolição deve-se explicitar o título de propriedade 
registrado em cartório. 

d) Caso a demolição não seja efetuada em sua totalidade, se faz necessário 
que se apresente o croqui ou projeto com a indicação da área a ser 
demolida. 

  
Conclusão: 
 

A resposta correta é a letra C. Recurso PROCEDENTE, retificando o Gabarito. 

 
Cargo: 

 
22 – Fiscal de Obras  

Candidato (a): Viviana Salomão da Cunha 
Inscrição: 4894 
Questão: 37) Leia o fragmento abaixo: 

Em Jaboticatubas (MG) o não pagamento do IPTU - Imposto Predial e 
Territorial Urbano pode gerar ao contribuinte inadimplente sua eventual 
inscrição na “dívida ativa” do Município. 

A Dívida Ativa reúne os créditos relativos a tributos lançados e não 
arrecadados. Acerca da “Dívida Ativa”  Municipal é adequado afirmar que: 
a) Quem tiver pendências com a dívida ativa Jaboticatubense pode quitá-la 

a partir do pagamento integral à vista ou obtendo um com desconto. 
b) Quem tiver pendências com a dívida ativa Jaboticatubense pode quitá-la 

partir do parcelamento até trinta e quatro parcelas mensais sucessivas. 
c) Em caso de parcelamento da divida ativa, o contribuinte Jaboticatubense 

tem a partir do pagamento da décima parcela da dívida ativa, o direito a 
obter, se assim o quiser, certidão positiva com efeito negativo.  

d) Para o parcelamento de divida ativa com o Município de Jaboticatubas 
(MG), o valor deve ser inferior a ½ UFS que no atual exercício equivale a 
quarenta e sete reais e cinqüenta centavos. 

  
Conclusão: 
 

 Recurso IMPROCEDENTE por incorreta interpretação. 

 
Cargo: 

 
22 – Fiscal de Obras  

Candidato (a): Viviana Salomão da Cunha 
Inscrição: 4894 
Questão: 40) Leia atentamente a afirmativa abaixo 
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O Plano Diretor pode ser considerado uma Lei Municipal específica, cujo 
objeto é o planejamento Municipal, mediante atividades e empreendimentos 
do Poder Público e das pessoas físicas e jurídicas, que leva em conta os 
anseios da população.  

Considerando conhecimentos prévios sobre “Plano Diretor”, pode-se julgar a 
afirmativa como: 
a) CORRETA: Um Plano Diretor visa basicamente o planejamento 

Municipal, em áreas diversas, sempre com ampla participação popular. 
b) INCORRETA: Um Plano Diretor é uma Lei Estadual, através da qual o 

Município vai se adequar às determinações do nível regional. 
c) PARCIALMENTE INCORRETA: O objetivo do Plano Diretor é 

planejamento de áreas conurbadas e não áreas locais como as do 
Município. 

d) TOTALMENTE INCORRETA: O Plano Diretor de um Município é 
essencialmente produzido por técnicos da construção civil e urbanistas 
que tem como ponto de partida a malha viária e as ocupações 
populacionais pré-existentes. Diferentemente da “Agenda 21”, um Plano 
Diretor não prescinde participação popular. 

  
Conclusão: 
 

Recurso IMPROCEDENTE por incorreta interpretação. 

 
Cargo: 

 
23 – Fisioterapeuta  

Candidato (a): Dara Leonarda Marçal 
Inscrição: 4013 
Questão: 04) Assinale a opção INCORRETA  quanto a aspectos gramaticais do texto: 

a) No 2º parágrafo, as formas verbais foi escolhida, era dada e eram 
apresentadas  estão na voz passiva. 

b) No final do 2º parágrafo, a palavra porém estabelece uma relação  de 
alternância   entre as informações  da oração  que a precede e as da 
oração subsequente. 

c) No trecho “... a ver com racismo, que continua sendo a mais detestável 
das ignorâncias humanas...”, o adjetivo detestável está no grau 
superlativo relativo de superioridade. 

d) No final do último parágrafo, conserva-se o sentido original do texto, caso 
se substitua a palavra portanto  pela expressão por isso. 

Justificativa: A resposta correta é evidente, mas o item flexões dos adjetivos não consta no 
edital. 

Conclusão: A questão deve ser anulada. Recurso julgado PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
23 – Fisioterapeuta  

Candidato (a): Dara Leonarda Marçal 
Inscrição: 4013 
Questão: 14) Observe o trecho: 

Assistam ao BBB por um dia e analisem criteriosamente os 
“valores” transmitidos para milhares de brasileiros. 

Verão que se trata da mais pura depravação dos valores 
morais e suprema banalização do sexo. 

Em relação às formas verbais destacadas, identifique as afirmações 
verdadeiras e falsas:  

I. Se o autor tivesse preferido o tratamento tu, as formas verbais 
corretas seriam, respectivamente, assiste , analisa e verás. 

II. Se a pessoa verbal escolhida fosse nós, as formas verbais seriam 
assistamos, analisamos e veremos. 

III. Os verbos assistam e analisem no imperativo afirmativo transmitem 
uma sugestão. 

IV. Se as formas do imperativo assistam e analisem fossem substituídas 
por Se vocês assistirem e analisarem, o sentido permaneceria, mas 
haveria necessidade de alterar também o tempo da forma verbal 
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verão. 
A alternativa que contém a sequência CORRETA é: 
a) V, F, F, F 
b) V, V, V, F 
c) V, F, V ,F 
d) F, F, V, F 

Justificativa: O item I está correto.  
O item II contém erro na forma analisamos. No imperativo, a forma correta é 
analisemos. 
No item III, as formas verbais exprimem uma sugestão.  
Diz a gramática: Emprega-se o imperativo para exprimir ordem, pedido, 
convite, sugestão, conselho, exortação, licença, etc. 
No item IV, caso seja usado Se vocês assistirem e analisarem, não será mais 
uma sugestão, a conjunção se exprime uma condição. Haverá mudança de 
sentido. 
Além disso, não haveria necessidade de alterar o tempo da forma verbal verão, já 
que há uma correta correlação dos tempos verbais - futuro do subjuntivo e o 
futuro do presente do indicativo. 

Conclusão: A resposta correta é a letra C. Recurso julgado IMPROCEDENTE.  

 
Cargo: 

 
23 – Fisioterapeuta  

Candidato (a): Dara Leonarda Marçal 
Inscrição: 4013 
Questão: 22) Sobre a aposentadoria  do servidor , de acordo com o Art. 40 da Constituição, 

analise as afirmativas colocando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas:  
(      )  O servidor será aposentado por invalidez, sendo os proventos integrais, apenas quando 

decorrentes de acidente em serviço. 
(      )  O servidor será aposentado compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 

proventos proporcionais ao tempo de serviço. 
(      )  O servidor será aposentado compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 

proventos integrais. 
(      )  O servidor será aposentado voluntariamente aos trinta e cinco anos de serviço, se 

homem, e aos trinta, se mulher, com proventos integrais. 
(      )  O servidor será aposentado aos trinta anos de efetivo exercício em funções de 

magistério, se professor, e vinte e cinco, se professora, com proventos integrais. 
A sequência CORRETA encontrada é:  
a) V – V – F – V – F  
b) V – V – F – V – V  
c) F – V – V – V – V  
d) F – V – F – V – V  

Justificativa: Ausência de alternativa correta. 
Conclusão: 
 

A questão foi anulada. O recurso é PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
23 – Fisioterapeuta  

Candidato (a): Dara Leonarda Marçal 
Inscrição: 4013 
Questão: 33) A avaliação postural é parte fundamental para o fechamento de um 

diagnóstico cinesiológico funcional fidedigno. Quanto deve formar a 
angulação do joelho no plano sagital para encontrarmos um recurvatum? 

a) Acima de 180 graus. 
b) Menor do que 170 graus. 
c) Menor do que 150 graus. 
d) Acima de 150 graus. 

 
 

Justificativa: Segundo o LIVRO DIAGNÓSTICO CLÍNICO POSTURAL Um guia prático da 
autora Angela Santos, página 73 a 74 o exame do joelho é realizado da seguinte 
forma: 
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I. COMO REALIZAR O EXAME 

1. O paciente permanece em pé, mantém os pés em posição de passo. 
2. O terapeuta palpa a região do trocanter maior femoral e marca o ponto 

central desta proeminência óssea. 
3. Na região do joelho, o terapeuta, que corresponde aproximadamente ao 

centro do côndilo femoral externo. 
4. Na região do pé, o terapeuta marca o centro do maléolo externo. 
5. Com uma régua longa, o terapeuta traça uma reta que reúne o ponto 

correspondente ao trocanter ao centro do côndilo externo, e a reta que 
reúne o centro do côndilo externo ao maléolo externo. 
 

II. COMO ELABORAR O DIAGNÓSTICO 
1. Essas duas linhas devem formar um ângulo de 175 graus a 170 graus, 

abertoà frente, correspondente aos 5 a 10 graus normais de 
hiperextensão do joelho, o que permite um relaxamento do quadríceps na 
poseção em pé. 

2. Se essas linhas formarem um ângulo menor do que 170 graus, o 
joelho encontra-se em recurvatum. 

3. Se essas linhas formarem um ânguloo acima de 180 graus, o joelho 
está em flexo. 

4. Em caso de dúvida, o terapeuta palpa a pattels, tentando desloca-la de 
fora para dentro, confirmando se ela está solta, o que corresponde ao 
joelho em hiperextensão e ao quadríceps relaxado, ou se está presa, o 
que corresponde ao quadríceps em contração, para impedir aumento de 
flexão e colapso do joelho. 

 
Conclusão:  
 

O Recurso é IMPROCEDENTE, mantém – se o resultado do Gabarito. 

 
Cargo: 

 
23 – Fisioterapeuta  

Candidato (a): Dara Leonarda Marçal 
Inscrição: 4013 
Questão: 37) O oxigênio pode ser ofertado para enriquecer a concentração do ar inspirado 

por meio de sistemas de baixo fluxo e de alto fluxo. Marque a alternativa que 
apresenta o tipo de oxigenoterapia de alto fluxo: 
a) Máscara de Venturi 
b) Cânulas Nasais 
c) Tenda Facial 
d) Colar de Traqueostomia 

Justificativa: Segundo o livro BASES DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA TERAPIA 
INTENSIVA E REABILITAÇÃO da Autora Maria da Glória Rodrigues Machado, 
Capítulo 17, páginas 191 a 195. 

Conclusão: 
 

O Recurso é IMPROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
23 – Fisioterapeuta  

Candidato (a): Dara Leonarda Marçal 
Inscrição: 4013 
Questão: 40) É comum na prática diária da fisioterapia respiratória a utilização de 

manobras de higiene brônquica, visando à remoção de secreção, 
principalmente em pacientes hipersecretivos. Qual das técnicas a seguir 
caracteriza-se por uma expiração ativa ou passiva associada a um movimento 
toracoabdominal sincronizado gerado pela compressão manual do 
fisioterapeuta, durante a fase expiratória do paciente? 
a) ELPR 
b) AFE 
c) ELTGOL 
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d) Drenagem postural 
 
Justificativa: 

       
     Segundo o livro BASES DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA TERAPIA 

INTENSIVA E REABILITAÇÃO da Autora Maria da Glória Rodrigues Machado, 
Capítulo 3, páginas 29, 30 e 31, que inclusive é uma das bibliografias 
recomendadas pelo concurso. A técnica AFE consiste em uma expiração ativa ou 
passiva associada a um movimento toracoabdominal sincronizado gerado pela 
compressão manual do fisioterapeuta, durante a fase expiratória do paciente. 
Dessa maneira promove-se um esvaziamento passivo do ar presente nos 
pulmões, facilitando o deslocamento das secreções. Tál técnica foi sugerida e 
apresentada por Barthe, em 1976, como tratamento da mucivicidose. Já a 
ELTGOL é uma técnica proposta pelo fisioterapeuta Guy Postiaux, e consiste em 
realizar uma expiração lenta total com a glote aberta, estando o paciente com 
região a ser desobstruída em decúbito homolateral. Se a questão pedisse a 
manobra ELTGOL como resposta correta, a mesma teria frisado na seguinte 
definição: Expiração lenta total com a glote aberta, estando o paciente com 
região a ser desobstruída em decúbito homolateral, e não em uma expiração 
ativa ou passiva Mesmo porque quase todas as manobras para higiene 
brônquica ou remoção de secreção consistem numa expiração do paciente com 
uma pressão toracoabdominal, assim tornando a alternativa (A) ELPR também 
correta, sendo a mesma considerada uma modalidade pediátrica da ELTGOL. 
Portanto torna-se indeferido o recurso da candidata. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
MACHADO , Maria da Glória Rodrigues. Bases da Fisioterapia Respiratória : 
terapia intensiva e reabilitação. Rio de Janeiro. Koogan, 2008. 
 

Conclusão: 
 

O Recurso é IMPROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
23 – Fisioterapeuta  

Candidato (a): Christiane Rezende Pereira Gonçalvez 
Inscrição: 4509 
Questão: 04) Assinale a opção INCORRETA  quanto a aspectos gramaticais do texto: 

a) No 2º parágrafo, as formas verbais foi escolhida, era dada e eram 
apresentadas  estão na voz passiva. 

b) No final do 2º parágrafo, a palavra porém estabelece uma relação  de 
alternância   entre as informações  da oração  que a precede e as da 
oração subsequente. 

c) No trecho “... a ver com racismo, que continua sendo a mais detestável 
das ignorâncias humanas...”, o adjetivo detestável está no grau 
superlativo relativo de superioridade. 

d) No final do último parágrafo, conserva-se o sentido original do texto, caso 
se substitua a palavra portanto  pela expressão por isso. 

Justificativa: A resposta correta é evidente, mas o item flexões dos adjetivos não consta no 
edital. 

Conclusão: A questão deve ser anulada. Recurso julgado PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
23 – Fisioterapeuta  

Candidato (a): Christiane Rezende Pereira Gonçalvez 
Inscrição: 4509 
Questão: 14) Observe o trecho: 

Assistam ao BBB por um dia e analisem criteriosamente os 
“valores” transmitidos para milhares de brasileiros. 

Verão que se trata da mais pura depravação dos valores 
morais e suprema banalização do sexo. 

Em relação às formas verbais destacadas, identifique as afirmações 
verdadeiras e falsas:  

I. Se o autor tivesse preferido o tratamento tu, as formas verbais 
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corretas seriam, respectivamente, assiste , analisa e verás. 
II. Se a pessoa verbal escolhida fosse nós, as formas verbais seriam 

assistamos, analisamos e veremos. 
III. Os verbos assistam e analisem no imperativo afirmativo transmitem 

uma sugestão. 
IV. Se as formas do imperativo assistam e analisem fossem substituídas 

por Se vocês assistirem e analisarem, o sentido permaneceria, mas 
haveria necessidade de alterar também o tempo da forma verbal 
verão. 

A alternativa que contém a sequência CORRETA é: 
a) V, F, F, F 
b) V, V, V, F 
c) V, F, V ,F 
d) F, F, V, F 

Justificativa: O item I está correto.  
O item II contém erro na forma analisamos. No imperativo, a forma correta é 
analisemos. 
No item III, as formas verbais exprimem uma sugestão.  
Diz a gramática: Emprega-se o imperativo para exprimir ordem, pedido, 
convite, sugestão, conselho, exortação, licença, etc. 
No item IV, caso seja usado Se vocês assistirem e analisarem, não será mais 
uma sugestão, a conjunção se exprime uma condição. Haverá mudança de 
sentido. 
Além disso, não haveria necessidade de alterar o tempo da forma verbal verão, já 
que há uma correta correlação dos tempos verbais - futuro do subjuntivo e o 
futuro do presente do indicativo. 

Conclusão: A resposta correta é a letra C. Recurso julgado IMPROCEDENTE.  

 
Cargo: 

 
23 – Fisioterapeuta  

Candidato (a): Christiane Rezende Pereira Gonçalvez 
Inscrição: 4509 
Questão: 26) A prática de atos de improbidade administrativa sujeita o agente a sanções de 

natureza extra-penal, civil ou político-administrativa. Assim de acordo com as 
sanções previstas na Constituição Federal e na Lei nº 8429/92, em seu art. 12, 
é CORRETO afirmar que o responsável pelo ato de improbidade que importa 
enriquecimento ilícito está sujeito a: 
a) Suspensão dos direito políticos de um a três anos. 
b) Suspensão dos direito políticos de três a cinco anos. 
c) Suspensão dos direito políticos de cinco a oito anos. 
d) Suspensão dos direito políticos de oito a dez anos. 

Justificativa: DE ACORDO COM A LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992. 
 

Conclusão: 
 

A questão foi anulada. O recurso é PROCEDENTE. 
 
  

 
Cargo: 

 
23 – Fisioterapeuta  

Candidato (a): Christiane Rezende Pereira Gonçalvez 
Inscrição: 4509 
Questão: 27) Leia o fragmento: 

“ Ao exercer funções públicas, os servidores públicos não são desobrigados 
de se responsabilizar por seus atos, tanto atos públicos quanto atos 
administrativos, além dos atos políticos, dependendo de sua função, cargo ou 
emprego. 
 
Esta responsabilidade é algo indispensável na atividade administrativa, ou 
seja, enquanto houver exercício irregular de direito ou de poder a 
responsabilidade deve estar presente. É uma forma de manter a soberania e a 
autenticidade dos órgãos públicos”. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.429-1992?OpenDocument
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A respeito das responsabilidades do servidor público analise as afirmativas: 
I. O agente público só poderá ser responsabilizado nos âmbitos civil, 

penal e administrativo. 
II.  A responsabilidade civil se refere à responsabilidade patrimonial, 

fundamentada no artigo 186 do Código Civil, que faz referência aos 
Atos Ilícitos e que traz consigo a regra geral da responsabilidade civil, 
que é de reparar o dano causado a outrem. 

III. De forma diferente da responsabilidade civil, na responsabilidade 
administrativa o servidor responde apenas por atos praticados com 
ação ou omissão antijurídica. 

IV. Em se tratando de crimes de responsabilidade criminal, o Código 
Penal vigente dispõe sobre os Crimes Contra a Administração Pública, 
nos artigos 579 a 584. Qualquer dos atos tipificados nesta parte do 
Código corresponde a responsabilidade penal dentro da administração 
pública. 

Estão CORRETAS: 
a) Somente as afirmativas I e III. 
b) Somente as afirmativas II e IV. 
c) Somente as afirmativas I, II e IV. 
d) Somente as afirmativas I, III e IV. 

Justificativa: . A responsabilidade do servidor público. 
 

1.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 – 

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. - 

BRASIL Lei 8.429/1992. - BRASIL, Lei 8.666/1993. - BRASIL, Lei 

10.520/2002. - BRASIL, Lei 123/2006. 
 

E DE ACORDO COM  O ARTIGO ABAIXO, ENTRE OUTROS: 
 

http://www.webartigos.com/artigos/servidores-publicos-

responsabilidades/12529/ 
 

Conclusão: 
 

A questão correta é letra C. Portanto o recurso é IMPROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
23 – Fisioterapeuta  

Candidato (a): Christiane Rezende Pereira Gonçalvez 
Inscrição: 4509 
Questão: 30) De acordo com o Capítulo VI., Art. 29 da CRFB, o subsídio dos Vereadores 

será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a 
subseqüente, observado o que dispõe a Carta Magna e, em consonância com 
os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os limites máximos 
estabelecidos. Assinale o item CORRETO a respeito do assunto: 
a) Em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos 

vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos deputados 
estaduais. 

http://www.webartigos.com/artigos/servidores-publicos-responsabilidades/12529/
http://www.webartigos.com/artigos/servidores-publicos-responsabilidades/12529/
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b) Em Municípios de cinqüenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio 
máximo dos vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos 
deputados estaduais.  

c)  Em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio 
máximo dos vereadores corresponderá a cinquenta por cento do subsídio 
dos deputados estaduais. 

d)  Em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o 
subsídio máximo dos vereadores corresponderá a cinquenta por cento do 
subsídio dos deputados estaduais. 

Justificativa: Recurso IMPROCEDENTE. 
Conclusão: 
 

O equívoco de digitação em relação ao nº do capítulo não interfere o raciocínio do 
candidato que domina a matéria, e não altera o sentido do Artigo 29. 
 

 
Cargo: 

 
23 – Fisioterapeuta  

Candidato (a): Christiane Rezende Pereira Gonçalvez 
Inscrição: 4509 
Questão: 33) A avaliação postural é parte fundamental para o fechamento de um 

diagnóstico cinesiológico funcional fidedigno. Quanto deve formar a 
angulação do joelho no plano sagital para encontrarmos um recurvatum? 

a) Acima de 180 graus. 
b) Menor do que 170 graus. 
c) Menor do que 150 graus. 
d) Acima de 150 graus. 

Justificativa: Segundo o LIVRO DIAGNÓSTICO CLÍNICO POSTURAL Um guia prático da 
autora Angela Santos, página 73 a 74 o exame do joelho é realizado da seguinte 
forma: 

 
 
III. COMO REALIZAR O EXAME 

6. O paciente permanece em pé, mantém os pés em posição de passo. 
7. O terapeuta palpa a região do trocanter maior femoral e marca o ponto 

central desta proeminência óssea. 
8. Na região do joelho, o terapeuta, que corresponde aproximadamente ao 

centro do côndilo femoral externo. 
9. Na região do pé, o terapeuta marca o centro do maléolo externo. 
10. Com uma régua longa, o terapeuta traça uma reta que reúne o ponto 

correspondente ao trocanter ao centro do côndilo externo, e a reta que 
reúne o centro do côndilo externo ao maléolo externo. 
 

IV. COMO ELABORAR O DIAGNÓSTICO 
5. Essas duas linhas devem formar um ângulo de 175 graus a 170 graus, 

abertoà frente, correspondente aos 5 a 10 graus normais de 
hiperextensão do joelho, o que permite um relaxamento do quadríceps na 
poseção em pé. 

6. Se essas linhas formarem um ângulo menor do que 170 graus, o 
joelho encontra-se em recurvatum. 

7. Se essas linhas formarem um ânguloo acima de 180 graus, o joelho 
está em flexo. 

8. Em caso de dúvida, o terapeuta palpa a pattels, tentando desloca-la de 
fora para dentro, confirmando se ela está solta, o que corresponde ao 
joelho em hiperextensão e ao quadríceps relaxado, ou se está presa, o 
que corresponde ao quadríceps em contração, para impedir aumento de 
flexão e colapso do joelho. 

 
Conclusão: 
 

O Recurso é IMPROCEDENTE, mantém – se o resultado do Gabarito. 

 
Cargo: 

 
23 – Fisioterapeuta  

Candidato (a): Christiane Rezende Pereira Gonçalvez 
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Inscrição: 4509 
Questão: 37) O oxigênio pode ser ofertado para enriquecer a concentração do ar inspirado 

por meio de sistemas de baixo fluxo e de alto fluxo. Marque a alternativa que 
apresenta o tipo de oxigenoterapia de alto fluxo: 

a) Máscara de Venturi 
b) Cânulas Nasais 
c) Tenda Facial 
d) Colar de Traqueostomia 

Justificativa: Segundo o livro BASES DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA TERAPIA 
INTENSIVA E REABILITAÇÃO da Autora Maria da Glória Rodrigues 
Machado, Capítulo 17, páginas 191 a 195. 

Conclusão: 
 

O Recurso é IMPROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
23 – Fisioterapeuta  

Candidato (a): Christiane Rezende Pereira Gonçalvez 
Inscrição: 4509 
Questão: 40) É comum na prática diária da fisioterapia respiratória a utilização de 

manobras de higiene brônquica, visando à remoção de secreção, 
principalmente em pacientes hipersecretivos. Qual das técnicas a seguir 
caracteriza-se por uma expiração ativa ou passiva associada a um movimento 
toracoabdominal sincronizado gerado pela compressão manual do 
fisioterapeuta, durante a fase expiratória do paciente? 
a) ELPR 
b) AFE 
c) ELTGOL 
d) Drenagem postural 

Justificativa: Segundo o livro BASES DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA TERAPIA 
INTENSIVA E REABILITAÇÃO da Autora Maria da Glória Rodrigues Machado, 
Capítulo 3, páginas 29, 30 e 31, que inclusive é uma das bibliografias 
recomendadas pelo concurso. A técnica AFE consiste em uma expiração ativa ou 
passiva associada a um movimento toracoabdominal sincronizado gerado pela 
compressão manual do fisioterapeuta, durante a fase expiratória do paciente. 
Dessa maneira promove-se um esvaziamento passivo do ar presente nos 
pulmões, facilitando o deslocamento das secreções. Tál técnica foi sugerida e 
apresentada por Barthe, em 1976, como tratamento da mucivicidose. Já a 
ELTGOL é uma técnica proposta pelo fisioterapeuta Guy Postiaux, e consiste em 
realizar uma expiração lenta total com a glote aberta, estando o paciente com 
região a ser desobstruída em decúbito homolateral. Se a questão pedisse a 
manobra ELTGOL como resposta correta, a mesma teria frisado na seguinte 
definição: Expiração lenta total com a glote aberta, estando o paciente com 
região a ser desobstruída em decúbito homolateral, e não em uma expiração 
ativa ou passiva Mesmo porque quase todas as manobras para higiene 
brônquica ou remoção de secreção consistem numa expiração do paciente com 
uma pressão toracoabdominal, assim tornando a alternativa (A) ELPR também 
correta, sendo a mesma considerada uma modalidade pediátrica da ELTGOL. 
Portanto torna-se indeferido o recurso da candidata. 

 
Conclusão: 
 

 
Mantém o gabarito divulgado, alternativa B. 

 
Cargo: 

 
23 – Fisioterapeuta  

Candidato (a): Adriana Francieli Guedes 
Inscrição: 5003 
Questão: 37) O oxigênio pode ser ofertado para enriquecer a concentração do ar inspirado 

por meio de sistemas de baixo fluxo e de alto fluxo. Marque a alternativa que 
apresenta o tipo de oxigenoterapia de alto fluxo: 

a) Máscara de Venturi 
b) Cânulas Nasais 
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c) Tenda Facial 
d) Colar de Traqueostomia 

Justificativa: Segundo o livro BASES DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA TERAPIA 
INTENSIVA E REABILITAÇÃO da Autora Maria da Glória Rodrigues Machado, 
Capítulo 17, páginas 191 a 195. 

Conclusão: 
 

O Recurso é IMPROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
23 – Fisioterapeuta  

Candidato (a): Marina Torres Uber Bucek 
Inscrição: 4988 
Questão: 33) A avaliação postural é parte fundamental para o fechamento de um 

diagnóstico cinesiológico funcional fidedigno. Quanto deve formar a 
angulação do joelho no plano sagital para encontrarmos um recurvatum? 

a) Acima de 180 graus. 
b) Menor do que 170 graus. 
c) Menor do que 150 graus. 
d) Acima de 150 graus. 

Justificativa: Segundo o LIVRO DIAGNÓSTICO CLÍNICO POSTURAL Um guia prático 
da autora Angela Santos, página 73 a 74 o exame do joelho é realizado 
da seguinte forma: 

 
 
V. COMO REALIZAR O EXAME 

11. O paciente permanece em pé, mantém os pés em posição de passo. 
12. O terapeuta palpa a região do trocanter maior femoral e marca o ponto 

central desta proeminência óssea. 
13. Na região do joelho, o terapeuta, que corresponde aproximadamente ao 

centro do côndilo femoral externo. 
14. Na região do pé, o terapeuta marca o centro do maléolo externo. 
15. Com uma régua longa, o terapeuta traça uma reta que reúne o ponto 

correspondente ao trocanter ao centro do côndilo externo, e a reta que 
reúne o centro do côndilo externo ao maléolo externo. 
 

VI. COMO ELABORAR O DIAGNÓSTICO 
9. Essas duas linhas devem formar um ângulo de 175 graus a 170 graus, 

abertoà frente, correspondente aos 5 a 10 graus normais de 
hiperextensão do joelho, o que permite um relaxamento do quadríceps na 
poseção em pé. 

10. Se essas linhas formarem um ângulo menor do que 170 graus, o 
joelho encontra-se em recurvatum. 

11. Se essas linhas formarem um ânguloo acima de 180 graus, o joelho 
está em flexo. 

12. Em caso de dúvida, o terapeuta palpa a pattels, tentando desloca-la de 
fora para dentro, confirmando se ela está solta, o que corresponde ao 
joelho em hiperextensão e ao quadríceps relaxado, ou se está presa, o 
que corresponde ao quadríceps em contração, para impedir aumento de 

flexão e colapso do joelho. 
 

Conclusão: 
 

O Recurso é IMPROCEDENTE, mantém – se o resultado do Gabarito. 

 
Cargo: 

 
23 – Fisioterapeuta  

Candidato (a): Keyce Kreppel Dias Duarte 
Inscrição: 4294 
Questão: 04) Assinale a opção INCORRETA  quanto a aspectos gramaticais do texto: 

a) No 2º parágrafo, as formas verbais foi escolhida, era dada e eram 
apresentadas  estão na voz passiva. 

b) No final do 2º parágrafo, a palavra porém estabelece uma relação  de 
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alternância   entre as informações  da oração  que a precede e as da 
oração subsequente. 

c) No trecho “... a ver com racismo, que continua sendo a mais detestável 
das ignorâncias humanas...”, o adjetivo detestável está no grau 
superlativo relativo de superioridade. 

d) No final do último parágrafo, conserva-se o sentido original do texto, caso 
se substitua a palavra portanto  pela expressão por isso. 

Justificativa: A resposta correta é evidente, mas o item flexões dos adjetivos não consta no 
edital. 

Conclusão: A questão deve ser anulada. Recurso julgado PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
23 – Fisioterapeuta  

Candidato (a): Keyce Kreppel Dias Duarte 
Inscrição: 4294 
Questão: 08) O substantivo pessoa  tem um só gênero quer se refira a homem ou a mulher. 

Assinale a opção onde aparecem dois substantivos com essa mesma 
característica quanto ao gênero: 
a) cúmplice        →   jornalista 
b) testemunha   →   cônjuge 
c) sacerdote      →   vítima    
d) criança          →   cientista 

Justificativa: Os substantivos  testemunha e cônjuge  têm uma só forma para os dois gêneros. 
(Conferir em qualquer gramática). 
Embora seja um assunto muito elementar, é preciso considerar que  a classe de 
palavras substantivo não consta no edital, portanto a questão deve ser anulada. 

Conclusão: A questão deve ser anulada. Recurso julgado PROCEDENTE.  

 
Cargo: 

 
23 – Fisioterapeuta  

Candidato (a): Keyce Kreppel Dias Duarte 
Inscrição: 4294 
Questão: 14) Observe o trecho: 

Assistam ao BBB por um dia e analisem criteriosamente os 
“valores” transmitidos para milhares de brasileiros. 

Verão que se trata da mais pura depravação dos valores 
morais e suprema banalização do sexo. 

Em relação às formas verbais destacadas, identifique as afirmações 
verdadeiras e falsas:  

I. Se o autor tivesse preferido o tratamento tu, as formas verbais 
corretas seriam, respectivamente, assiste , analisa e verás. 

II. Se a pessoa verbal escolhida fosse nós, as formas verbais seriam 
assistamos, analisamos e veremos. 

III. Os verbos assistam e analisem no imperativo afirmativo transmitem 
uma sugestão. 

IV. Se as formas do imperativo assistam e analisem fossem substituídas 
por Se vocês assistirem e analisarem, o sentido permaneceria, mas 
haveria necessidade de alterar também o tempo da forma verbal 
verão. 

A alternativa que contém a sequência CORRETA é: 
a) V, F, F, F 
b) V, V, V, F 
c) V, F, V ,F 
d) F, F, V, F 

Justificativa: O item I está correto.  
O item II contém erro na forma analisamos. No imperativo, a forma correta é 
analisemos. 
No item III, as formas verbais exprimem uma sugestão.  
Diz a gramática: Emprega-se o imperativo para exprimir ordem, pedido, 
convite, sugestão, conselho, exortação, licença, etc. 
No item IV, caso seja usado Se vocês assistirem e analisarem, não será mais 
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uma sugestão, a conjunção se exprime uma condição. Haverá mudança de 
sentido. 
Além disso, não haveria necessidade de alterar o tempo da forma verbal verão, já 
que há uma correta correlação dos tempos verbais - futuro do subjuntivo e o 
futuro do presente do indicativo. 

Conclusão: A resposta correta é a letra C. Recurso julgado IMPROCEDENTE.  

 
Cargo: 

 
23 – Fisioterapeuta  

Candidato (a): Keyce Kreppel Dias Duarte 
Inscrição: 4294 
Questão: 22) Sobre a aposentadoria  do servidor , de acordo com o Art. 40 da Constituição, 

analise as afirmativas colocando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas:  
(      )  O servidor será aposentado por invalidez, sendo os proventos integrais, apenas quando 

decorrentes de acidente em serviço. 
(      )  O servidor será aposentado compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 

proventos proporcionais ao tempo de serviço. 
(      )  O servidor será aposentado compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 

proventos integrais. 
(      )  O servidor será aposentado voluntariamente aos trinta e cinco anos de serviço, se 

homem, e aos trinta, se mulher, com proventos integrais. 
(      )  O servidor será aposentado aos trinta anos de efetivo exercício em funções de 

magistério, se professor, e vinte e cinco, se professora, com proventos integrais. 
A sequência CORRETA encontrada é:  
a) V – V – F – V – F  
b) V – V – F – V – V  
c) F – V – V – V – V  
d) F – V – F – V – V  

Justificativa: Ausência de alternativa correta. 
Conclusão: 
 

A questão foi anulada. O recurso é PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
23 – Fisioterapeuta  

Candidato (a): Keyce Kreppel Dias Duarte 
Inscrição: 4294 
Questão: 27) Leia o fragmento: 

“ Ao exercer funções públicas, os servidores públicos não são desobrigados 
de se responsabilizar por seus atos, tanto atos públicos quanto atos 
administrativos, além dos atos políticos, dependendo de sua função, cargo ou 
emprego. 
 
Esta responsabilidade é algo indispensável na atividade administrativa, ou 
seja, enquanto houver exercício irregular de direito ou de poder a 
responsabilidade deve estar presente. É uma forma de manter a soberania e a 
autenticidade dos órgãos públicos”. 

                                                                                
http://www.webartigos.com/artigos 

A respeito das responsabilidades do servidor público analise as afirmativas: 
I. O agente público só poderá ser responsabilizado nos âmbitos civil, 

penal e administrativo. 
II.  A responsabilidade civil se refere à responsabilidade patrimonial, 

fundamentada no artigo 186 do Código Civil, que faz referência aos 
Atos Ilícitos e que traz consigo a regra geral da responsabilidade civil, 
que é de reparar o dano causado a outrem. 

III. De forma diferente da responsabilidade civil, na responsabilidade 
administrativa o servidor responde apenas por atos praticados com 
ação ou omissão antijurídica. 

IV. Em se tratando de crimes de responsabilidade criminal, o Código 
Penal vigente dispõe sobre os Crimes Contra a Administração Pública, 
nos artigos 579 a 584. Qualquer dos atos tipificados nesta parte do 
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Código corresponde a responsabilidade penal dentro da administração 
pública. 

Estão CORRETAS: 
a) Somente as afirmativas I e III. 
b) Somente as afirmativas II e IV. 
c) Somente as afirmativas I, II e IV. 
d) Somente as afirmativas I, III e IV. 

Justificativa: . A responsabilidade do servidor público. 
 
 
1.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 – 

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. - 

BRASIL Lei 8.429/1992. - BRASIL, Lei 8.666/1993. - BRASIL, Lei 

10.520/2002. - BRASIL, Lei 123/2006. 

 

E DE ACORDO COM  O ARTIGO ABAIXO, ENTRE OUTROS: 

 

http://www.webartigos.com/artigos/servidores-publicos-

responsabilidades/12529/ 
 

Conclusão: 
 

A questão correta é letra C. Portanto o recurso é IMPROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
23 – Fisioterapeuta  

Candidato (a): Keyce Kreppel Dias Duarte 
Inscrição: 4294 
Questão: 30) De acordo com o Capítulo VI., Art. 29 da CRFB, o subsídio dos Vereadores 

será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a 
subseqüente, observado o que dispõe a Carta Magna e, em consonância com 
os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os limites máximos 
estabelecidos. Assinale o item CORRETO a respeito do assunto: 
a) Em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos 

vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos deputados 
estaduais. 

b) Em Municípios de cinqüenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio 
máximo dos vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos 
deputados estaduais.  

c)  Em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio 
máximo dos vereadores corresponderá a cinquenta por cento do subsídio 
dos deputados estaduais. 

d)  Em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o 
subsídio máximo dos vereadores corresponderá a cinquenta por cento do 
subsídio dos deputados estaduais. 

Justificativa: Recurso IMPROCEDENTE. 
Conclusão: 
 

O equívoco de digitação em relação ao nº do capítulo não interfere o raciocínio do 
candidato que domina a matéria, e não altera o sentido do Artigo 29. 

http://www.webartigos.com/artigos/servidores-publicos-responsabilidades/12529/
http://www.webartigos.com/artigos/servidores-publicos-responsabilidades/12529/
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Cargo: 

 
23 – Fisioterapeuta  

Candidato (a): Keyce Kreppel Dias Duarte 
Inscrição: 4294 
Questão: 33) A avaliação postural é parte fundamental para o fechamento de um 

diagnóstico cinesiológico funcional fidedigno. Quanto deve formar a 
angulação do joelho no plano sagital para encontrarmos um recurvatum? 

a) Acima de 180 graus. 
b) Menor do que 170 graus. 
c) Menor do que 150 graus. 
d) Acima de 150 graus. 

Justificativa: Segundo o LIVRO DIAGNÓSTICO CLÍNICO POSTURAL Um guia prático da 
autora Angela Santos, página 73 a 74 o exame do joelho é realizado da seguinte 
forma: 

 
 
VII. COMO REALIZAR O EXAME 

16. O paciente permanece em pé, mantém os pés em posição de passo. 
17. O terapeuta palpa a região do trocanter maior femoral e marca o ponto 

central desta proeminência óssea. 
18. Na região do joelho, o terapeuta, que corresponde aproximadamente ao 

centro do côndilo femoral externo. 
19. Na região do pé, o terapeuta marca o centro do maléolo externo. 
20. Com uma régua longa, o terapeuta traça uma reta que reúne o ponto 

correspondente ao trocanter ao centro do côndilo externo, e a reta que 
reúne o centro do côndilo externo ao maléolo externo. 
 

VIII. COMO ELABORAR O DIAGNÓSTICO 
13. Essas duas linhas devem formar um ângulo de 175 graus a 170 graus, 

abertoà frente, correspondente aos 5 a 10 graus normais de 
hiperextensão do joelho, o que permite um relaxamento do quadríceps na 
poseção em pé. 

14. Se essas linhas formarem um ângulo menor do que 170 graus, o 
joelho encontra-se em recurvatum. 

15. Se essas linhas formarem um ânguloo acima de 180 graus, o joelho 
está em flexo. 

16. Em caso de dúvida, o terapeuta palpa a pattels, tentando desloca-la de 
fora para dentro, confirmando se ela está solta, o que corresponde ao 
joelho em hiperextensão e ao quadríceps relaxado, ou se está presa, o 
que corresponde ao quadríceps em contração, para impedir aumento de 
flexão e colapso do joelho. 

 
Conclusão: 
 

O Recurso é IMPROCEDENTE, mantem – se o resultado do Gabarito. 

 
Cargo: 

 
23 – Fisioterapeuta  

Candidato (a): Keyce Kreppel Dias Duarte 
Inscrição: 4294 
Questão: 40) É comum na prática diária da fisioterapia respiratória a utilização de 

manobras de higiene brônquica, visando à remoção de secreção, 
principalmente em pacientes hipersecretivos. Qual das técnicas a seguir 
caracteriza-se por uma expiração ativa ou passiva associada a um movimento 
toracoabdominal sincronizado gerado pela compressão manual do 
fisioterapeuta, durante a fase expiratória do paciente? 
a) ELPR 
b) AFE 
c) ELTGOL 
d) Drenagem postural 

Justificativa:  
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      Segundo o livro BASES DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA TERAPIA 
INTENSIVA E REABILITAÇÃO da Autora Maria da Glória Rodrigues Machado, 
Capítulo 3, páginas 29, 30 e 31, que inclusive é uma das bibliografias 
recomendadas pelo concurso. A técnica AFE consiste em uma expiração ativa ou 
passiva associada a um movimento toracoabdominal sincronizado gerado pela 
compressão manual do fisioterapeuta, durante a fase expiratória do paciente. 
Dessa maneira promove-se um esvaziamento passivo do ar presente nos 
pulmões, facilitando o deslocamento das secreções. Tál técnica foi sugerida e 
apresentada por Barthe, em 1976, como tratamento da mucivicidose. Já a 
ELTGOL é uma técnica proposta pelo fisioterapeuta Guy Postiaux, e consiste em 
realizar uma expiração lenta total com a glote aberta, estando o paciente com 
região a ser desobstruída em decúbito homolateral. Se a questão pedisse a 
manobra ELTGOL como resposta correta, a mesma teria frisado na seguinte 
definição: Expiração lenta total com a glote aberta, estando o paciente com 
região a ser desobstruída em decúbito homolateral, e não em uma expiração 
ativa ou passiva Mesmo porque quase todas as manobras para higiene 
brônquica ou remoção de secreção consistem numa expiração do paciente com 
uma pressão toracoabdominal, assim tornando a alternativa (A) ELPR também 
correta, sendo a mesma considerada uma modalidade pediátrica da ELTGOL. 
Portanto torna-se indeferido o recurso da candidata. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
MACHADO , Maria da Glória Rodrigues. Bases da Fisioterapia Respiratória : 
terapia intensiva e reabilitação. Rio de Janeiro. Koogan, 2008. 
 

Conclusão: 
 

O recurso é IMPROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
31 - Médico Veterinário – Saúde  

Candidato (a): Darlan Marcos Araújo Santos 
Inscrição: 5007 
Questão: 34) Marque a alternativa CORRETA: A caracterização de uma epidemia é muito 

útil para a elaboração de hipóteses com vistas à identificação das fontes e 
modos de transmissão, além de auxiliar na determinação de sua duração. 
Em cada etapa da investigação e com periodicidade definida de acordo com 
a magnitude e gravidade do evento (diária, semanal, mensal), devem ser 
realizados os seguintes procedimentos: 
a) Não consolidar os dados disponíveis, de acordo com as características da 

doença assistida. 
b) Não fazer análises preliminares dos dados clínicos e epidemiológicos. 
c) As análises com outros profissionais não sustenta a investigação. 
d) Formulação de hipóteses quanto ao diagnóstico clínico, fonte de 

transmissão e potenciais riscos ambientais. 
Justificativa: Justificada pela legislação da vigilância Epidemiológica. 

 

A detecção precoce de surtos e epidemias ocorre quando o sistema de vigilância 

epidemiológica 

local está bem estruturado, com acompanhamento constante da situação geral 

de saúde e da ocorrência de casos de cada doença e agravo sujeito à notificação. 

Essa prática 

possibilita a constatação de qualquer indício de elevação do número de casos de 

uma 

patologia, ou a introdução de outras doenças não incidentes no local e, 

conseqüentemente, 
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o diagnóstico de uma situação epidêmica inicial para a adoção imediata das 

medidas de 

controle. Em geral, esses fatos devem ser notificados aos níveis superiores do 

sistema para 

que sejam alertadas as áreas vizinhas e/ou para solicitar colaboração, quando 

necessária. 

 

A etapa de investigação é realizada pelos seguintes procedimentos: 

Consolidar os dados disponíveis, de acordo com as características da 

doença assistida. 

Fazer análises preliminares dos dados clínicos e epidemiológicos. 

As análises com outros profissionais são sustenta a investigação. 

Formulação de hipóteses quanto ao diagnóstico clínico, fonte de 

transmissão e potenciais riscos ambientais. 

 
Conclusão: 
 

O Recurso é IMPROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
31 - Médico Veterinário – Saúde  

Candidato (a): Darlan Marcos Araújo Santos 
Inscrição: 5007 
Questão: 37) Segundo o Artigo 462 do RIISPOA, denomina-se leite, sem outra 

especificação, o produto normal fresco, integral, oriundo da ordenha 
completa e ininterrupta de vacas sadias.  O ARTIGO 463 do RIISPOA reza 
que considera-se leite normal o produto que apresente os seguintes 
caracteres normais: 
a) Teor de gordura mínima de 5% (três por cento). 
b) Acidez em graus Dornic entre 15 e 20 (quinze e vinte). 
c) Densidade a 12ºC (quinze graus centígrados), entre 1.128 (mil e vinte e 

oito) e 1.133 (mil e trinta e três). 
d) Lactose - mínimo de 6% (quatro e três décimos por cento). 

Justificativa: Segundo o RIISPOA se justifica abaixo: 

 

O Artigo 476 o teor de gordura mpinima de 3%; densidade 15ºC, entre 1028 e 

1033 e, lactose - mínimo de 4,3%. 

 
Conclusão: 
 

O Recurso é IMPROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
31 - Médico Veterinário – Saúde  

Candidato (a): Darlan Marcos Araújo Santos 
Inscrição: 5007 
Questão: 40) "Queijo" é o produto obtido do leite integral padronizado, magro ou 

desnatado, coagulado natural ou artificialmente, adicionado ou não de 
substâncias permitidas pelo Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária 
de Produtos de Origem Animal e submetido às manipulações necessárias 
para a formação das características próprias. Quanto à percentagem de 
gordura do extrato seco total, os queijos se classificam em várias 
denominações. Marque a alternativa INCORRETA: 
a) Gordo: quando alcance no mínimo 60% (quarenta por cento). 
b) Meio gordo: quando esta percentagem é superior a 25% (vinte e cinco por 
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cento). 
c) Magro: quando esta percentagem é igual ou superior a 15% (quinze por 

cento). 
d) Desnatado: quando esta percentagem não atinge a 15% (quinze por 

cento). 
 
Justificativa: 

 

40. ) "Queijo" é o produto obtido do leite integral padronizado, magro ou 

desnatado, coagulado natural ou artificialmente, adicionado ou não de 

substâncias permitidas pelo Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de Origem Animal e submetido às manipulações necessárias para a 

formação das características próprias. Quanto à percentagem de gordura do 

extrato seco total, os queijos se classificam em várias denominações. Marque a 

alternativa INCORRETA: 

A) Gordo: quando alcance no mínimo 60% (quarenta por cento). 

B) Meio gordo: quando esta percentagem é superior a 25% (vinte e cinco por 

cento). 

C) Magro: quando esta percentagem é igual ou superior a 15% (quinze por 

cento). 

D) Desnatado: quando esta percentagem não atinge a 15% (quinze por cento). 

 
Conclusão: 
 

O Recurso é IMPROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
31 - Médico Veterinário – Saúde  

Candidato (a): Jessica Maria Silva Soares 
Inscrição: 4877 
Questão: 31) Os estabelecimentos de ovos e derivados são classificados em diversas 

denominações. Qual o nome do local destinado ao recebimento, 
classificação, ovoscopia, acondicionamento, identificação e distribuição de 
ovos em natureza, oriundos da própria granja produtora? 
a) Fábrica de Ovos 
b) Entreposto de Ovos 
c) Granja Avícola 
d) Fábrica de Conservas de Ovos 

Justificativa: CAPÍTULO III 

ESTABELECIMENTOS DE OVOS E OVOPRODUTOS 

Art. 22. Os estabelecimentos de ovos e derivados são classificados em: 

I - Granja Avícola Processadora; 

II - Granja Avícola de Transferência; 

III - Entreposto de Ovos Comerciais; 

IV - Classificador de Ovos de Reprodução; 

IV - Fábrica de Ovoprodutos. 

§1º Entende-se por Granja Avícola Processadora o estabelecimento destinado a 

produção, classificação, 

acondicionamento, identificação e distribuição de ovos em natureza, oriundos da 

própria granja. 
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I - a classificação dos ovos na granja é facultativa quando tal atividade for 

realizada no Entreposto. 

§2º Entende-se por Granja Avícola de Transferência, o estabelecimento 

destinado à produção, 

acondicionamento, identificação e transferência para entreposto de ovos 

comerciais ou fábrica de ovoprodutos. 

§3º Entende-se por Entreposto de Ovos Comerciais, o estabelecimento destinado 

ao recebimento, classificação, acondicionamento, identificação e distribuição de 

ovos em natureza. Para os ovos que chegam ao entreposto devidamente 

classificados, acondicionados e identificados, fica facultada a operação de 

classificação. 

§4º Entende-se por “Classificador de Ovos de Reprodução”, o estabelecimento 

destinado ao recebimento 

de ovos férteis pré-classificados, provenientes de Estabelecimentos Avícolas de 

Reprodução. Estes ovos deverão ser reclassificados em local específico, 

previamente ao processo de desinfecção, acondicionados, identificados e 

destinados exclusivamente à Fábrica de Ovoprodutos. §5º Entende-se por 

Fábrica de Ovoprodutos, o estabelecimento destinado ao recebimento, 

industrialização, acondicionamento, identificação e distribuição de ovoprodutos. 

Enquadram-se nesta categoria os estabelecimentos construídos especificamente 

para a finalidade, dispondo somente de unidades de industrialização, não se 

dedicando a produção e comercialização de ovos in natura. 

 
Conclusão: 
 

O Recurso é IMPROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
31 - Médico Veterinário – Saúde  

Candidato (a): Jessica Maria Silva Soares 
Inscrição: 4877 
Questão: 37) Segundo o Artigo 462 do RIISPOA, denomina-se leite, sem outra 

especificação, o produto normal fresco, integral, oriundo da ordenha 
completa e ininterrupta de vacas sadias.  O ARTIGO 463 do RIISPOA reza 
que considera-se leite normal o produto que apresente os seguintes 
caracteres normais: 
a) Teor de gordura mínima de 5% (três por cento). 
b) Acidez em graus Dornic entre 15 e 20 (quinze e vinte). 
c) Densidade a 12ºC (quinze graus centígrados), entre 1.128 (mil e vinte e 

oito) e 1.133 (mil e trinta e três). 
d) Lactose - mínimo de 6% (quatro e três décimos por cento). 

Justificativa: Segundo o RIISPOA se justifica abaixo: 

 

O Artigo 476 o teor de gordura mpinima de 3%; densidade 15ºC, entre 

1028 e 1033 e, lactose - mínimo de 4,3%. 

 
Conclusão: 
 

O Recurso é IMPROCEDENTE. 
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Cargo: 

 
32 - Motorista 

Candidato (a): Marcelo Torres Costa 
Inscrição: 4158 
Questão: 16) Há erro em:  

a) pas – sei – o → bi – cha – ra – da 
b) de – sa – fi – o → pre – sun – cão 
c) mai – o – ria → a – pla – u – sos 
d) me – nos – pre – zar → van – glo – ri – ar   

 

Justificativa: O erro se encontra na alternativa C, a separação das sílabas das palavras maioria 
e aplausos está incorreta. 

Conclusão: A resposta correta é a letra C. Recurso julgado IMPROCEDENTE.  

 
Cargo: 

 
33 – Nutricionista Educação 

Candidato (a): Viviana Marques Flores 
Inscrição: 4086 
Questão: 04) Assinale a opção INCORRETA  quanto a aspectos gramaticais do texto: 

a) No 2º parágrafo, as formas verbais foi escolhida, era dada e eram 
apresentadas  estão na voz passiva. 

b) No final do 2º parágrafo, a palavra porém estabelece uma relação  de 
alternância   entre as informações  da oração  que a precede e as da 
oração subsequente. 

c) No trecho “... a ver com racismo, que continua sendo a mais detestável 
das ignorâncias humanas...”, o adjetivo detestável está no grau 
superlativo relativo de superioridade. 

d) No final do último parágrafo, conserva-se o sentido original do texto, caso 
se substitua a palavra portanto  pela expressão por isso. 

Justificativa: A resposta correta é evidente, mas o item flexões dos adjetivos não consta no 
edital. 

Conclusão: A questão deve ser anulada. Recurso julgado PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
33 – Nutricionista Educação 

Candidato (a): Viviana Marques Flores 
Inscrição: 4086 
Questão: 30) De acordo com o Capítulo VI., Art. 29 da CRFB, o subsídio dos Vereadores 

será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a 
subseqüente, observado o que dispõe a Carta Magna e, em consonância com 
os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os limites máximos 
estabelecidos. Assinale o item CORRETO a respeito do assunto: 

a) Em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos 
vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos deputados 
estaduais. 

b) Em Municípios de cinqüenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio 
máximo dos vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos 
deputados estaduais.  

c)  Em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio 
máximo dos vereadores corresponderá a cinquenta por cento do subsídio 
dos deputados estaduais. 

d)  Em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o 
subsídio máximo dos vereadores corresponderá a cinquenta por cento do 
subsídio dos deputados estaduais. 

 
Justificativa: 

 
Recurso IMPROCEDENTE. 

 
Conclusão: 
 

 
O equívoco de digitação em relação ao nº do capítulo não interfere o raciocínio do 
candidato que domina a matéria, e não altera o sentido do Artigo 29. 
 

 
Cargo: 

 
33 – Nutricionista Educação 
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Candidato (a): Viviana Marques Flores 
Inscrição: 4086 
Questão: 32) No final do primeiro semestre de vida, as funções de digestão, absorção 

metabolização, utilização e excreção da maior parte dos nutrientes estão 
muito próximas das do adulto. Adicionalmente, o reflexo de extrusão terá 
desaparecido. O que é o reflexo de extrusão? 
a) É o reflexo no qual a criança “empurra” para fora qualquer objeto/alimento 

que toque a ponta da língua. 
b) É o reflexo no qual a criança “empurra” para fora qualquer objeto/alimento 

que toque a linha média da língua. 
c) É o reflexo no qual a criança “empurra” para fora qualquer objeto/alimento 

que toque a parte anterior da língua. 
d) É o reflexo no qual a criança “empurra” para fora qualquer objeto/alimento 

que toque a parte anterior, posterior e o ponto médio da língua. 
  
Conclusão: 
 

Resposta correta é a letra A conforme definições para o reflexo. O Recurso é 
PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
33 – Nutricionista Educação 

Candidato (a): Viviana Marques Flores 
Inscrição: 4086 
Questão: 34) Marque a alternativa CORRETA em relação ao colostro: 

a) O colostro é o leite dos primeiros dias pós-parto, é menos alcalino, tem 
mais gordura, menos proteína e apresenta coloração amarelada 
característica. 

b) O colostro é o leite dos primeiros dias pós-parto, é mais alcalino, tem 
mais proteína, menos gordura e apresenta coloração amarelada 
característica. 

c) O colostro é o leite dos primeiros dias pós-parto, é menos alcalino, tem 
mais gordura, menos proteína e apresenta coloração esbranquiçada 
característica. 

d) O colostro é o leite dos primeiros dias pós-parto, é mais alcalino, tem 
mais proteína, menos gordura e apresenta coloração amarelada 
característica. 

  
Conclusão: 
 

A questão foi anulada. O Recurso é PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
36 – Professor de Educação Básica (PEB) 

Candidato (a): Sandrilene Lopes Nogueira Coelho 
Inscrição: 4783 
Questão: 36) Os Parâmetros Curriculares Nacionais, ao propor uma educação 

comprometida com a cidadania, elegeram, baseados no texto constitucional, 
princípios segundo os quais a educação escolar é orientada. Tais princípios 
estão expressos somente em: 

I. Dignidade da pessoa humana 
II. Igualdade de direitos 
III. Autonomia 
IV. Valores sociais 
V. Participação 

VI. Co-responsabilidade pela vida social 
VII. Livre iniciativa 
VIII. Pluralismo político  

a) Alternativas I, II, III, VI e VII. 
b) Alternativas III, IV, V, e VI. 
c) Alternativas III, V, VI e VI. 
d) Alternativas I, II, V e VI. 

Justificativa: DE ACORDO COMO O TEXTO CONTIDO NO DOCUMENTO ELABORADO 
PELO MEC, OS PRINCIPIOS SÃO OS SEGUNINTES: 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais, ao propor uma educação comprometida 
com a cidadania, elegeram, baseados no texto constitucional, princípios segundo 
os quais orientar a educação escolar: 
 
• Dignidade da pessoa humana 
Implica respeito aos direitos humanos, repúdio à discriminação de 
qualquer tipo, acesso a condições de vida digna, respeito mútuo nas 
relações interpessoais, públicas e privadas. 
• Igualdade de direitos 
Refere-se à necessidade de garantir a todos a mesma dignidade e 
possibilidade de exercício de cidadania. Para tanto há que se considerar 
o princípio da eqüidade, isto é, que existem diferenças (étnicas, 
culturais, regionais, de gênero, etárias, religiosas, etc.) e desigualdades 
(socioeconômicas) que necessitam ser levadas em conta para que a igualdade 
seja efetivamente alcançada. 
21 
• Participação 
Como princípio democrático, traz a noção de cidadania ativa, isto é, da 
complementaridade entre a representação política tradicional e a 
participação popular no espaço público, compreendendo que não se trata 
de uma sociedade homogênea e sim marcada por diferenças de classe, 
étnicas, religiosas, etc. 
• Co-responsabilidade pela vida social 
Implica partilhar com os poderes públicos e diferentes grupos sociais, 
organizados ou não, a responsabilidade pelos destinos da vida coletiva. 
É, nesse sentido, responsabilidade de todos a construção e a ampliação 
da democracia no Brasil. 
 
B823p Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros curriculares nacionais : apresentação dos 
temas transversais, ética / Secretaria de Educação 
Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1997. 
146p. 
1. Parâmetros curriculares nacionais. 2. Ética : Ensino 
de primeira à quarta série. I. Título. 

 
Conclusão: 
 

Mantem – se a resposta do gabarito. Recurso julgado IMPROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
36 – Professor de Educação Básica (PEB) 

Candidato (a): Sandrilene Lopes Nogueira Coelho 
Inscrição: 4783 
Questão: 37) Analise as proposições a respeito do processo de avaliação dentro da visão 

atual de educação: 
I. Avaliar, para o senso comum, aparece como sinônimo de medida, 

de atribuição de um valor em forma de nota ou conceito. Porém, 
nós, professores, temos o compromisso de ir além do senso 
comum e não confundir avaliar com medir. 

II. Avaliar é um processo em que realizar provas e testes, atribuir 
notas ou conceitos é apenas parte do todo. 

III. A avaliação é uma atividade orientada para o presente. Essa é a 
base da distinção entre medir e avaliar.  

IV. Avaliar refere-se ao presente e ao passado e visa obter 
informações a respeito do progresso efetuado pelos estudantes.  

V. Avaliar refere-se à reflexão sobre as informações obtidas com 
vistas a planejar o futuro. 

VI. O medir faz parte do processo de avaliação. 
VII. Avaliar a aprendizagem do estudante termina quando atribuímos 

uma nota à aprendizagem. 
Estão CORRETAS as proposições: 
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a) Somente I, II, V e VI estão corretas.  
b) Somente I, II III, V e VI estão corretas. 
c) Somente II, III, V e VI estão corretas. 
d) Somente I, IV, V, VI e VI estão corretas. 

Justificativa: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag5.pdf 
A educação escolar é cheia de intenções, visa a atingir determinados 
objetivos educacionais, sejam estes relativos a valores, atitudes ou aos 
conteúdos escolares. 
 

Conclusão: 
 

O Recurso foi IMPROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
36 – Professor de Educação Básica (PEB) 

Candidato (a): Josiane Soares dos Santos Rosa Xavier 
Inscrição: 5398 
Questão: 36) Os Parâmetros Curriculares Nacionais, ao propor uma educação 

comprometida com a cidadania, elegeram, baseados no texto constitucional, 
princípios segundo os quais a educação escolar é orientada. Tais princípios 
estão expressos somente em: 

I. Dignidade da pessoa humana 
II. Igualdade de direitos 
III. Autonomia 
IV. Valores sociais 
V. Participação 

VI. Co-responsabilidade pela vida social 
VII. Livre iniciativa 
VIII. Pluralismo político  

a) Alternativas I, II, III, VI e VII. 
b) Alternativas III, IV, V, e VI. 
c) Alternativas III, V, VI e VI. 
d) Alternativas I, II, V e VI. 

Justificativa: DE ACORDO COMO O TEXTO CONTIDO NO DOCUMENTO ELABORADO 
PELO MEC, OS PRINCIPIOS SÃO OS SEGUNINTES: 
 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais, ao propor uma educação comprometida 
com a 
cidadania, elegeram, baseados no texto constitucional, princípios segundo os 
quais orientar a 
educação escolar: 
 
• Dignidade da pessoa humana 
Implica respeito aos direitos humanos, repúdio à discriminação de 
qualquer tipo, acesso a condições de vida digna, respeito mútuo nas 
relações interpessoais, públicas e privadas. 
• Igualdade de direitos 
Refere-se à necessidade de garantir a todos a mesma dignidade e 
possibilidade de exercício de cidadania. Para tanto há que se considerar 
o princípio da eqüidade, isto é, que existem diferenças (étnicas, 
culturais, regionais, de gênero, etárias, religiosas, etc.) e desigualdades 
(socioeconômicas) que necessitam ser levadas em conta para que a igualdade 
seja efetivamente alcançada. 
21 
• Participação 
Como princípio democrático, traz a noção de cidadania ativa, isto é, da 
complementaridade entre a representação política tradicional e a 
participação popular no espaço público, compreendendo que não se trata 
de uma sociedade homogênea e sim marcada por diferenças de classe, 
étnicas, religiosas, etc. 
• Co-responsabilidade pela vida social 
Implica partilhar com os poderes públicos e diferentes grupos sociais, 
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organizados ou não, a responsabilidade pelos destinos da vida coletiva. 
É, nesse sentido, responsabilidade de todos a construção e a ampliação 
da democracia no Brasil. 
 
B823p Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros curriculares nacionais : apresentação dos 
temas transversais, ética / Secretaria de Educação 
Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1997. 
146p. 
1. Parâmetros curriculares nacionais. 2. Ética : Ensino 
de primeira à quarta série. I. Título. 
 

Conclusão: 
 

Mantem – se a resposta do gabarito. Recurso julgado IMPROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
36 – Professor de Educação Básica (PEB) 

Candidato (a): Josiane Soares dos Santos Rosa Xavier 
Inscrição: 5398 
Questão: 37) Analise as proposições a respeito do processo de avaliação dentro da visão 

atual de educação: 
I. Avaliar, para o senso comum, aparece como sinônimo de medida, 

de atribuição de um valor em forma de nota ou conceito. Porém, 
nós, professores, temos o compromisso de ir além do senso 
comum e não confundir avaliar com medir. 

II. Avaliar é um processo em que realizar provas e testes, atribuir 
notas ou conceitos é apenas parte do todo. 

III. A avaliação é uma atividade orientada para o presente. Essa é a 
base da distinção entre medir e avaliar.  

IV. Avaliar refere-se ao presente e ao passado e visa obter 
informações a respeito do progresso efetuado pelos estudantes.  

V. Avaliar refere-se à reflexão sobre as informações obtidas com 
vistas a planejar o futuro. 

VI. O medir faz parte do processo de avaliação. 
VII. Avaliar a aprendizagem do estudante termina quando atribuímos 

uma nota à aprendizagem. 
Estão CORRETAS as proposições: 
a) Somente I, II, V e VI estão corretas.  
b) Somente I, II III, V e VI estão corretas. 
c) Somente II, III, V e VI estão corretas. 
d) Somente I, IV, V, VI e VI estão corretas. 

 
Justificativa: 

 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag5.pdf 
Até que ponto, nós, professores, refletimos sobre nossas ações cotidianas na 
escola, nossas práticas em sala de aula, sobre a linguagem que utilizamos, sobre 
aquilo que pré-julgamos ou outras situações do cotidiano? Muitas vezes, nosso 
discurso expressa aquilo que entendemos como adequado em educação e aquilo 
que almejamos. Isso tem seu mérito! Contudo, nossas práticas, imbuídas de 
concepções, representações e sentidos, ou seja, repletas de ações que 
fazem parte de nossa cultura, de nossas crenças, expressam um “certo modo” de 
ver o mundo. Esse “certo modo” de ver o mundo, que está imbricado na ação do 
professor, traz para nossas ações reflexos de nossa cultura e de nossas práticas 
vividas, que ainda estão muito impregnados pela lógica da classificação e da 
seleção, no que tange à avaliação escolar. 
Um exemplo diz respeito ao uso das notas escolares que colocam 
os avaliados em uma situação classificatória. Nossa cultura meritocrática 
naturaliza o uso das notas a fim de classificar os melhores e os piores avaliados. 
Em termos de educação escolar, os melhores seguirão em frente, os piores 
voltarão para o início da fila, refazendo todo o caminho percorrido ao longo de um 
período de estudos. Essa concepção é naturalmente incorporada em nossas 
práticas e nos esquecemos de pensar sobre o que, de fato, está oculto e 



 
57 

encoberto por ela. 
Em nossa sociedade, de um modo geral, ainda é bastante comum as pessoas 
entenderem que não se pode avaliar sem que os estudantes recebam uma nota 
pela sua produção. Avaliar, para o senso comum, aparece como sinônimo de 
medida, de atribuição de um valor em forma de nota ou conceito. Porém, nós, 
professores, temos o compromisso de ir além do senso comum e não confundir 
avaliar com medir. Avaliar é um processo em que realizar provas e testes, atribuir 
notas ou conceitos é apenas parte do todo. 
A avaliação é uma atividade orientada para o futuro. Avalia-se para tentar manter 
ou melhorar nossa atuação futura. Essa é a base da distinção entre medir e 
avaliar.  Medir refere-se ao presente e ao passado e visa obter informações a 
respeito do progresso efetuado pelos estudantes. Avaliar refere-se à reflexão 
sobre as informações obtidas com vistas a planejar o futuro. 
Portanto, medir não é avaliar, ainda que o medir faça parte do processo de 
avaliação. Avaliar a aprendizagem do estudante não começa e muito menos 
termina quando atribuímos uma nota à aprendizagem. 
A educação escolar é cheia de intenções, visa a atingir determinados 
objetivos educacionais, sejam estes relativos a valores, atitudes ou aos 
conteúdos escolares. 
 

Conclusão: 
 

O recurso foi IMPROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
36 – Professor de Educação Básica (PEB) 

Candidato (a): Ana Paula Fernandes Barbosa 
Inscrição: 4444 
Questão: 36) Os Parâmetros Curriculares Nacionais, ao propor uma educação 

comprometida com a cidadania, elegeram, baseados no texto constitucional, 
princípios segundo os quais a educação escolar é orientada. Tais princípios 
estão expressos somente em: 

I. Dignidade da pessoa humana 
II. Igualdade de direitos 
III. Autonomia 
IV. Valores sociais 
V. Participação 

VI. Co-responsabilidade pela vida social 
VII. Livre iniciativa 
VIII. Pluralismo político  

a) Alternativas I, II, III, VI e VII. 
b) Alternativas III, IV, V, e VI. 
c) Alternativas III, V, VI e VI. 
d) Alternativas I, II, V e VI. 

Justificativa: DE ACORDO COMO O TEXTO CONTIDO NO DOCUMENTO ELABORADO 
PELO MEC, OS PRINCIPIOS SÃO OS SEGUNINTES: 
 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais, ao propor uma educação comprometida 
com a 
cidadania, elegeram, baseados no texto constitucional, princípios segundo os 
quais orientar a 
educação escolar: 
 
• Dignidade da pessoa humana 
Implica respeito aos direitos humanos, repúdio à discriminação de 
qualquer tipo, acesso a condições de vida digna, respeito mútuo nas 
relações interpessoais, públicas e privadas. 
• Igualdade de direitos 
Refere-se à necessidade de garantir a todos a mesma dignidade e 
possibilidade de exercício de cidadania. Para tanto há que se considerar 
o princípio da eqüidade, isto é, que existem diferenças (étnicas, 
culturais, regionais, de gênero, etárias, religiosas, etc.) e desigualdades 
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(socioeconômicas) que necessitam ser levadas em conta para que a igualdade 
seja efetivamente alcançada. 
 
• Participação 
Como princípio democrático, traz a noção de cidadania ativa, isto é, da 
complementaridade entre a representação política tradicional e a 
participação popular no espaço público, compreendendo que não se trata 
de uma sociedade homogênea e sim marcada por diferenças de classe, 
étnicas, religiosas, etc. 
• Co-responsabilidade pela vida social 
Implica partilhar com os poderes públicos e diferentes grupos sociais, 
organizados ou não, a responsabilidade pelos destinos da vida coletiva. 
É, nesse sentido, responsabilidade de todos a construção e a ampliação 
da democracia no Brasil. 
 
B823p Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros curriculares nacionais : apresentação dos 
temas transversais, ética / Secretaria de Educação 
Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1997. 
146p. 
1. Parâmetros curriculares nacionais. 2. Ética : Ensino 
de primeira à quarta série. I. Título. 
 

Conclusão: 
 

Mantem – se a resposta do gabarito. Recurso julgado IMPROCEDENTE. 

  

 
Cargo: 

 
36 – Professor de Educação Básica (PEB) 

Candidato (a): Ana Paula Fernandes Barbosa 
Inscrição: 4444 
Questão: 37) Analise as proposições a respeito do processo de avaliação dentro da visão 

atual de educação: 
I. Avaliar, para o senso comum, aparece como sinônimo de medida, 

de atribuição de um valor em forma de nota ou conceito. Porém, 
nós, professores, temos o compromisso de ir além do senso 
comum e não confundir avaliar com medir. 

II. Avaliar é um processo em que realizar provas e testes, atribuir 
notas ou conceitos é apenas parte do todo. 

III. A avaliação é uma atividade orientada para o presente. Essa é a 
base da distinção entre medir e avaliar.  

IV. Avaliar refere-se ao presente e ao passado e visa obter 
informações a respeito do progresso efetuado pelos estudantes.  

V. Avaliar refere-se à reflexão sobre as informações obtidas com 
vistas a planejar o futuro. 

VI. O medir faz parte do processo de avaliação. 
VII. Avaliar a aprendizagem do estudante termina quando atribuímos 

uma nota à aprendizagem. 
Estão CORRETAS as proposições: 
a) Somente I, II, V e VI estão corretas.  
b) Somente I, II III, V e VI estão corretas. 
c) Somente II, III, V e VI estão corretas. 
d) Somente I, IV, V, VI e VI estão corretas. 

 
Justificativa: 

 
DE ACORDO COM O TEXTO E ENUNCIADO DA 
QUESTÃO:http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag5.pdf 
 

Conclusão: 
 

Mantem – se a resposta do gabarito. Recurso julgado IMPROCEDENTE 
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Cargo: 36 – Professor de Educação Básica (PEB) 
Candidato (a): Loreta Cristina dos Santos Dias Castro 
Inscrição: 4344 
Questão: 04) Assinale a opção INCORRETA  quanto a aspectos gramaticais do texto: 

a) No 2º parágrafo, as formas verbais foi escolhida, era dada e eram 
apresentadas  estão na voz passiva. 

b) No final do 2º parágrafo, a palavra porém estabelece uma relação  de 
alternância   entre as informações  da oração  que a precede e as da 
oração subsequente. 

c) No trecho “... a ver com racismo, que continua sendo a mais detestável 
das ignorâncias humanas...”, o adjetivo detestável está no grau 
superlativo relativo de superioridade. 

d) No final do último parágrafo, conserva-se o sentido original do texto, caso 
se substitua a palavra portanto  pela expressão por isso. 

Justificativa: A resposta correta é evidente, mas o item flexões dos adjetivos não consta no 
edital. 

Conclusão: A questão deve ser anulada. Recurso julgado PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 

36 – Professor de Educação Básica (PEB) 

Candidato (a): Loreta Cristina dos Santos Dias Castro 
Inscrição: 4344 
Questão: 08) O substantivo pessoa  tem um só gênero quer se refira a homem ou a mulher. 

Assinale a opção onde aparecem dois substantivos com essa mesma 
característica quanto ao gênero: 
a) cúmplice        →   jornalista 
b) testemunha   →   cônjuge 
c) sacerdote      →   vítima    
d) criança          →   cientista 

Justificativa: Os substantivos  testemunha e cônjuge  têm uma só forma para os dois gêneros. 
(Conferir em qualquer gramática). 
Embora seja um assunto muito elementar, é preciso considerar que  a classe de 
palavras substantivo não consta no edital, portanto a questão deve ser anulada. 

Conclusão: A questão deve ser anulada. Recurso julgado PROCEDENTE.  

 
Cargo: 

 
36 – Professor de Educação Básica (PEB) 

Candidato (a): Loreta Cristina dos Santos Dias Castro 
Inscrição: 4344 
Questão: 11) Ao falar  do Big Brother, o autor do texto só não se sente: 

a) Indignado 
b) Impotente 
c) Envergonhado 
d) Decepcionado 

Justificativa: O autor demonstra estar envergonhado, indignado  e decepcionado durante todo 
o tempo, principalmente quando diz que o “Big Brother  é o que há de pior na TV”. 
Há outros fatos comentados por ele como o de um grande jornalista como Pedro 
Bial se submeter a apresentar um programa dessa natureza; a atitude de um 
repórter em chamar os integrantes do programa de heróis; a grande quantia 
arrecadada e o que se poderia com tal valor e, finalmente, o questionamento 
acerca da destruição dos valores morais de nossa sociedade. Tudo isso lhe 
causa vergonha, indignação e decepção. 
Já impotente ele não se sente, inclusive ele está questionando o Big Brother e 
usando sua capacidade de escritor para criticar o programa. 

Conclusão: 
 

O recurso é PROCEDENTE. Questão anulada.  
 

 
Cargo: 

 
36 – Professor de Educação Básica (PEB) 

Candidato (a): Loreta Cristina dos Santos Dias Castro 
Inscrição: 4344 
Questão: 14) Observe o trecho: 
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Assistam ao BBB por um dia e analisem criteriosamente os 
“valores” transmitidos para milhares de brasileiros. 

Verão que se trata da mais pura depravação dos valores 
morais e suprema banalização do sexo. 

Em relação às formas verbais destacadas, identifique as afirmações 
verdadeiras e falsas:  

I. Se o autor tivesse preferido o tratamento tu, as formas verbais 
corretas seriam, respectivamente, assiste , analisa e verás. 

II. Se a pessoa verbal escolhida fosse nós, as formas verbais seriam 
assistamos, analisamos e veremos. 

III. Os verbos assistam e analisem no imperativo afirmativo transmitem 
uma sugestão. 

IV. Se as formas do imperativo assistam e analisem fossem substituídas 
por Se vocês assistirem e analisarem, o sentido permaneceria, mas 
haveria necessidade de alterar também o tempo da forma verbal 
verão. 

A alternativa que contém a sequência CORRETA é: 
a) V, F, F, F 
b) V, V, V, F 
c) V, F, V ,F 
d) F, F, V, F 

Justificativa: O item I está correto.  
O item II contém erro na forma analisamos. No imperativo, a forma correta é 
analisemos. 
No item III, as formas verbais exprimem uma sugestão.  
Diz a gramática: Emprega-se o imperativo para exprimir ordem, pedido, 
convite, sugestão, conselho, exortação, licença, etc. 
No item IV, caso seja usado Se vocês assistirem e analisarem, não será mais 
uma sugestão, a conjunção se exprime uma condição. Haverá mudança de 
sentido. 
Além disso, não haveria necessidade de alterar o tempo da forma verbal verão, já 
que há uma correta correlação dos tempos verbais - futuro do subjuntivo e o 
futuro do presente do indicativo. 

Conclusão: A resposta correta é a letra C. Recurso julgado IMPROCEDENTE.  

 
Cargo: 

 
36 – Professor de Educação Básica (PEB) 

Candidato (a): Loreta Cristina dos Santos Dias Castro 
Inscrição: 4344 
Questão: 22) Sobre a aposentadoria  do servidor , de acordo com o Art. 40 da Constituição, 

analise as afirmativas colocando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas:  
(      )  O servidor será aposentado por invalidez, sendo os proventos integrais, apenas quando 

decorrentes de acidente em serviço. 
(      )  O servidor será aposentado compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 

proventos proporcionais ao tempo de serviço. 
(      )  O servidor será aposentado compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 

proventos integrais. 
(      )  O servidor será aposentado voluntariamente aos trinta e cinco anos de serviço, se 

homem, e aos trinta, se mulher, com proventos integrais. 
(      )  O servidor será aposentado aos trinta anos de efetivo exercício em funções de 

magistério, se professor, e vinte e cinco, se professora, com proventos integrais. 
A sequência CORRETA encontrada é:  

e) V – V – F – V – F  
f) V – V – F – V – V  
g) F – V – V – V – V  
h) F – V – F – V – V  

Justificativa: Ausência de alternativa correta. 
 

Conclusão: 
 

A questão foi anulada. O recurso é PROCEDENTE. 
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Cargo: 

 
36 – Professor de Educação Básica (PEB) 

Candidato (a): Loreta Cristina dos Santos Dias Castro 
Inscrição: 4344 
Questão: 27) Leia o fragmento: 

“ Ao exercer funções públicas, os servidores públicos não são desobrigados 
de se responsabilizar por seus atos, tanto atos públicos quanto atos 
administrativos, além dos atos políticos, dependendo de sua função, cargo ou 
emprego. 
 
Esta responsabilidade é algo indispensável na atividade administrativa, ou 
seja, enquanto houver exercício irregular de direito ou de poder a 
responsabilidade deve estar presente. É uma forma de manter a soberania e a 
autenticidade dos órgãos públicos”. 

                                                                                
http://www.webartigos.com/artigos 

A respeito das responsabilidades do servidor público analise as afirmativas: 
I. O agente público só poderá ser responsabilizado nos âmbitos civil, 

penal e administrativo. 
II.  A responsabilidade civil se refere à responsabilidade patrimonial, 

fundamentada no artigo 186 do Código Civil, que faz referência aos 
Atos Ilícitos e que traz consigo a regra geral da responsabilidade civil, 
que é de reparar o dano causado a outrem. 

III. De forma diferente da responsabilidade civil, na responsabilidade 
administrativa o servidor responde apenas por atos praticados com 
ação ou omissão antijurídica. 

IV. Em se tratando de crimes de responsabilidade criminal, o Código 
Penal vigente dispõe sobre os Crimes Contra a Administração Pública, 
nos artigos 579 a 584. Qualquer dos atos tipificados nesta parte do 
Código corresponde a responsabilidade penal dentro da administração 
pública. 

Estão CORRETAS: 
a) Somente as afirmativas I e III. 
b) Somente as afirmativas II e IV. 
c) Somente as afirmativas I, II e IV. 
d) Somente as afirmativas I, III e IV. 

Justificativa:  A responsabilidade do servidor público. 
 
1.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 – 
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. - BRASIL Lei 8.429/1992. - BRASIL, Lei 8.666/1993. - BRASIL, 

Lei 10.520/2002. - BRASIL, Lei 123/2006. 

 

E DE ACORDO COM  O ARTIGO ABAIXO, ENTRE OUTROS: 

 

http://www.webartigos.com/artigos/servidores-publicos-responsabilidades/12529/ 

 
Conclusão: 
 

A questão correta é letra C. Portanto o recurso é IMPROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
37 - Professor Especializado de Educação Física  

http://www.webartigos.com/artigos/servidores-publicos-responsabilidades/12529/
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Candidato (a): Adriane dos Santos Ferreira 
Inscrição: 4486 
Questão: 08) O substantivo pessoa  tem um só gênero quer se refira a homem ou a mulher. 

Assinale a opção onde aparecem dois substantivos com essa mesma 
característica quanto ao gênero: 
a) cúmplice        →   jornalista 
b) testemunha   →   cônjuge 
c) sacerdote      →   vítima    
d) criança          →   cientista 

Justificativa: Os substantivos  testemunha e cônjuge  têm uma só forma para os dois gêneros. 
(Conferir em qualquer gramática). 
Embora seja um assunto muito elementar, é preciso considerar que  a classe de 
palavras substantivo não consta no edital, portanto a questão deve ser anulada. 

Conclusão: A questão deve ser anulada. Recurso julgado PROCEDENTE.  
 
 

 
Cargo: 

 
37 - Professor Especializado de Educação Física  

Candidato (a): Adriane dos Santos Ferreira 
Inscrição: 4486 
Questão: 21) Assinale a proposição INCORRETA em relação aos  princípios básicos da 

administração pública: 
a) Associado à Administração Pública, o princípio da eficiência determina 

que a Administração deve agir, de modo rápido e preciso, para produzir 
resultados que satisfaçam as necessidades da população. 

b) O principio da publicidade tem intuito de impedir que fatores pessoais e 
subjetivos sejam os verdadeiros móveis e fins das atividades 
administrativas. 

c) A probidade, que há de caracterizar a conduta e os atos das autoridades 
e gentes públicos, aparecendo como dever, decorre do princípio da 
moralidade administrativa. 

d) O princípio da publicidade vigora para todos os setores e todos os 
âmbitos da atividade administrativa. 

Justificativa: OS PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

1- NOÇÃO 

2 - TIPOLOGIA 

3 - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

ASPECTOS GENÉRICOS 

4 - PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE 

5 - PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA 

6 - PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 

7 - PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA 

http://www.sefaz.ce.gov.br/Content/aplicacao/internet/programas_campanh

as/principiosbasicosadministracaopublica.pdf 

 
 

Conclusão: 
 

Matem – se a  resposta do Gabarito Oficial. Recurso IMPROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
37 - Professor Especializado de Educação Física  

Candidato (a): Adriane dos Santos Ferreira 
Inscrição: 4486 
Questão: 22) Sobre a aposentadoria  do servidor , de acordo com o Art. 40 da Constituição, 

analise as afirmativas colocando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas:  
(      )  O servidor será aposentado por invalidez, sendo os proventos integrais, apenas quando 

decorrentes de acidente em serviço. 

http://www.sefaz.ce.gov.br/Content/aplicacao/internet/programas_campanhas/principiosbasicosadministracaopublica.pdf
http://www.sefaz.ce.gov.br/Content/aplicacao/internet/programas_campanhas/principiosbasicosadministracaopublica.pdf
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(      )  O servidor será aposentado compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 
proventos proporcionais ao tempo de serviço. 

(      )  O servidor será aposentado compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 
proventos integrais. 

(      )  O servidor será aposentado voluntariamente aos trinta e cinco anos de serviço, se 
homem, e aos trinta, se mulher, com proventos integrais. 

(      )  O servidor será aposentado aos trinta anos de efetivo exercício em funções de 
magistério, se professor, e vinte e cinco, se professora, com proventos integrais. 

A sequência CORRETA encontrada é:  
a) V – V – F – V – F  
b) V – V – F – V – V  
c) F – V – V – V – V  
d) F – V – F – V – V  

Justificativa: Ausência de alternativa correta. 
Conclusão: 
 

A questão foi anulada. O recurso é PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
37 - Professor Especializado de Educação Física  

Candidato (a): Luciana dos Santos Ferreira 
Inscrição: 5149 
Questão: 08) O substantivo pessoa  tem um só gênero quer se refira a homem ou a mulher. 

Assinale a opção onde aparecem dois substantivos com essa mesma 
característica quanto ao gênero: 
a) cúmplice        →   jornalista 
b) testemunha   →   cônjuge 
c) sacerdote      →   vítima    
d) criança          →   cientista 

Justificativa: Os substantivos  testemunha e cônjuge  têm uma só forma para os dois gêneros. 
(Conferir em qualquer gramática). 
Embora seja um assunto muito elementar, é preciso considerar que  a classe de 
palavras substantivo não consta no edital, portanto a questão deve ser anulada. 

Conclusão: A questão deve ser anulada. Recurso julgado PROCEDENTE.  

 
Cargo: 

 
37 - Professor Especializado de Educação Física  

Candidato (a): Luciana dos Santos Ferreira 
Inscrição: 5149 
Questão: 22) Sobre a aposentadoria  do servidor , de acordo com o Art. 40 da Constituição, 

analise as afirmativas colocando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas:  
(      )  O servidor será aposentado por invalidez, sendo os proventos integrais, apenas quando 

decorrentes de acidente em serviço. 
(      )  O servidor será aposentado compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 

proventos proporcionais ao tempo de serviço. 
(      )  O servidor será aposentado compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 

proventos integrais. 
(      )  O servidor será aposentado voluntariamente aos trinta e cinco anos de serviço, se 

homem, e aos trinta, se mulher, com proventos integrais. 
(      )  O servidor será aposentado aos trinta anos de efetivo exercício em funções de 

magistério, se professor, e vinte e cinco, se professora, com proventos integrais. 
A sequência CORRETA encontrada é:  

a) V – V – F – V – F  
b) V – V – F – V – V  
c) F – V – V – V – V  
d) F – V – F – V – V  

Justificativa: Ausência de alternativa correta. 
Conclusão: 
 

A questão foi anulada. O recurso é PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
37 - Professor Especializado de Educação Física  

Candidato (a): Elisângela Gonçalves da Silva 
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Inscrição: 5155 
Questão: 03) Em relação  ao emprego dos sinais de pontuação  no texto, assinale a  opção  

INCORRETA: 
a) No primeiro parágrafo, a substituição dos travessões por vírgulas não 

prejudicaria a correção gramatical do texto. 
b) No terceiro parágrafo, faz-se necessária a eliminação das vírgulas que 

isolam a expressão segundo os pesquisadores. 
c) No último parágrafo, as aspas foram usadas para fazer a citação textual 

das palavras de um dos autores. 
d) No último parágrafo, os dois pontos em “Aviso: os resultados nada...” 

foram usados para indicar um esclarecimento, explicar ou desenvolver 
melhor uma palavra ou expressão anterior. 

Justificativa: Houve um erro de digitação na  alternativa A:  onde está escrito primeiro  
parágrafo deveria estar escrito segundo parágrafo, pois é nesse que existem 
travessões. 

Conclusão: 
 

A questão deve ser anulada. Recurso julgado PROCEDENTE.  

 
Cargo: 

 
37 - Professor Especializado de Educação Física  

Candidato (a): Elisângela Gonçalves da Silva 
Inscrição: 5155 
Questão: 04) Assinale a opção INCORRETA  quanto a aspectos gramaticais do texto: 

a) No 2º parágrafo, as formas verbais foi escolhida, era dada e eram 
apresentadas  estão na voz passiva. 

b) No final do 2º parágrafo, a palavra porém estabelece uma relação  de 
alternância   entre as informações  da oração  que a precede e as da 
oração subsequente. 

c) No trecho “... a ver com racismo, que continua sendo a mais detestável 
das ignorâncias humanas...”, o adjetivo detestável está no grau 
superlativo relativo de superioridade. 

d) No final do último parágrafo, conserva-se o sentido original do texto, caso 
se substitua a palavra portanto  pela expressão por isso. 

Justificativa: A resposta correta é evidente, mas o item flexões dos adjetivos não consta no 
edital. 

Conclusão: A questão deve ser anulada. Recurso julgado PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
37 - Professor Especializado de Educação Física  

Candidato (a): Elisângela Gonçalves da Silva 
Inscrição: 5155 
Questão: 08) O substantivo pessoa  tem um só gênero quer se refira a homem ou a mulher. 

Assinale a opção onde aparecem dois substantivos com essa mesma 
característica quanto ao gênero: 
a) cúmplice        →   jornalista 
b) testemunha   →   cônjuge 
c) sacerdote      →   vítima    
d) criança          →   cientista 

Justificativa: Os substantivos  testemunha e cônjuge  têm uma só forma para os dois gêneros. 
(Conferir em qualquer gramática). 
Embora seja um assunto muito elementar, é preciso considerar que  a classe de 
palavras substantivo não consta no edital, portanto a questão deve ser anulada. 

Conclusão: A questão deve ser anulada. Recurso julgado PROCEDENTE.  

 
Cargo: 

 
37 - Professor Especializado de Educação Física  

Candidato (a): Elisângela Gonçalves da Silva 
Inscrição: 5155 
Questão: 14) Observe o trecho: 
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Assistam ao BBB por um dia e analisem criteriosamente os 
“valores” transmitidos para milhares de brasileiros. 

Verão que se trata da mais pura depravação dos valores 
morais e suprema banalização do sexo. 

Em relação às formas verbais destacadas, identifique as afirmações 
verdadeiras e falsas:  

I. Se o autor tivesse preferido o tratamento tu, as formas verbais 
corretas seriam, respectivamente, assiste , analisa e verás. 

II. Se a pessoa verbal escolhida fosse nós, as formas verbais seriam 
assistamos, analisamos e veremos. 

III. Os verbos assistam e analisem no imperativo afirmativo transmitem 
uma sugestão. 

IV. Se as formas do imperativo assistam e analisem fossem substituídas 
por Se vocês assistirem e analisarem, o sentido permaneceria, mas 
haveria necessidade de alterar também o tempo da forma verbal 
verão. 

A alternativa que contém a sequência CORRETA é: 
a) V, F, F, F 
b) V, V, V, F 
c) V, F, V ,F 
d) F, F, V, F 

Justificativa: O item I está correto.  
O item II contém erro na forma analisamos. No imperativo, a forma correta é 
analisemos. 
No item III, as formas verbais exprimem uma sugestão.  
Diz a gramática: Emprega-se o imperativo para exprimir ordem, pedido, 
convite, sugestão, conselho, exortação, licença, etc. 
No item IV, caso seja usado Se vocês assistirem e analisarem, não será mais 
uma sugestão, a conjunção se exprime uma condição. Haverá mudança de 
sentido. 
Além disso, não haveria necessidade de alterar o tempo da forma verbal verão, já 
que há uma correta correlação dos tempos verbais - futuro do subjuntivo e o 
futuro do presente do indicativo. 

Conclusão: A resposta correta é a letra C. Recurso julgado IMPROCEDENTE.  

 
Cargo: 

 
38 - Psicólogo do CRAS  

Candidato (a): Ana Paula Costa 
Inscrição: 5334 
Questão: 04) Assinale a opção INCORRETA  quanto a aspectos gramaticais do texto: 

a) No 2º parágrafo, as formas verbais foi escolhida, era dada e eram 
apresentadas  estão na voz passiva. 

b) No final do 2º parágrafo, a palavra porém estabelece uma relação  de 
alternância   entre as informações  da oração  que a precede e as da 
oração subsequente. 

c) No trecho “... a ver com racismo, que continua sendo a mais detestável 
das ignorâncias humanas...”, o adjetivo detestável está no grau 
superlativo relativo de superioridade. 

d) No final do último parágrafo, conserva-se o sentido original do texto, caso 
se substitua a palavra portanto  pela expressão por isso. 

Justificativa: A resposta correta é evidente, mas o item flexões dos adjetivos não consta no 
edital. 

Conclusão: A questão deve ser anulada. Recurso julgado PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
38 - Psicólogo do CRAS  

Candidato (a): Nazira Peixoto Barbosa 
Inscrição: 4199 
Questão: 03) Em relação  ao emprego dos sinais de pontuação  no texto, assinale a  opção  

INCORRETA: 
a) No primeiro parágrafo, a substituição dos travessões por vírgulas não 
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prejudicaria a correção gramatical do texto. 
b) No terceiro parágrafo, faz-se necessária a eliminação das vírgulas que 

isolam a expressão segundo os pesquisadores. 
c) No último parágrafo, as aspas foram usadas para fazer a citação textual 

das palavras de um dos autores. 
d) No último parágrafo, os dois pontos em “Aviso: os resultados nada...” 

foram usados para indicar um esclarecimento, explicar ou desenvolver 
melhor uma palavra ou expressão anterior. 

Justificativa: Houve um erro de digitação na  alternativa A:  onde está escrito primeiro  
parágrafo deveria estar escrito segundo parágrafo, pois é nesse que existem 
travessões. 

Conclusão: 
 

A questão deve ser anulada. Recurso julgado PROCEDENTE.  

 
Cargo: 

 
38 - Psicólogo do CRAS  

Candidato (a): Nazira Peixoto Barbosa 
Inscrição: 4199 
Questão: 10) A frase  CORRETA é: 

a) São assuntos afins: a discussão a respeito da escassez de água e a 
poluição do meio ambiente. 

b) Eu não sabia aonde ele morava  e nem o porquê  de minha preocupação 
com aquele caso. 

c) Não vejo mau nenhum em dizer que ele lutou mau. 
d) Ela está sempre atraz de jogadores de futebol, tenho a impressão de que 

quer ascender na vida a qualquer preço. 
Justificativa: Não há necessidade de citar em que aspecto a questão contém erro. Além do 

mais, nesta questão específica, os erros são tão primários, tão evidentes, que 
qualquer um os notaria. 
Observação: O enunciado da questão pede para assinalar a alternativa correta. 

Conclusão: A resposta correta é a letra A. Recurso julgado IMPROCEDENTE.  

 
Cargo: 

 
38 - Psicólogo do CRAS  

Candidato (a): Nazira Peixoto Barbosa 
Inscrição: 4199 
Questão: 21) Assinale a proposição INCORRETA em relação aos  princípios básicos da 

administração pública: 
a) Associado à Administração Pública, o princípio da eficiência determina 

que a Administração deve agir, de modo rápido e preciso, para produzir 
resultados que satisfaçam as necessidades da população. 

b) O principio da publicidade tem intuito de impedir que fatores pessoais e 
subjetivos sejam os verdadeiros móveis e fins das atividades 
administrativas. 

c) A probidade, que há de caracterizar a conduta e os atos das autoridades 
e gentes públicos, aparecendo como dever, decorre do princípio da 
moralidade administrativa. 

d) O princípio da publicidade vigora para todos os setores e todos os 
âmbitos da atividade administrativa. 

Justificativa: OS PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

1- NOÇÃO 

2 - TIPOLOGIA 

3 - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

ASPECTOS GENÉRICOS 

4 - PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE 

5 - PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA 

6 - PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 

7 - PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA 
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http://www.sefaz.ce.gov.br/Content/aplicacao/internet/programas_campanh

as/principiosbasicosadministracaopublica.pdf 
 

Conclusão: 
 

Matem – se a  resposta do Gabarito Oficial. Recurso IMPROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
38 - Psicólogo do CRAS  

Candidato (a): Nazira Peixoto Barbosa 
Inscrição: 4199 
Questão: 23) De acordo com LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, que institui normas 

para licitações e contratos da Administração Pública, sobre os  motivos que 
estabelecem a rescisão de contrato é CORRETO afirmar que:  
a) O atraso, mesmo que justificado, no início da obra, serviço ou 

fornecimento constitui um motivo para rescisão de contrato. 
b) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. 
c) Apenas  a  inexecução total  do contrato enseja a sua rescisão. 
d) A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à 

administração, não constitui motivo para rescisão de contrato, já que a 
administração pode buscar informações a respeito do acontecido e sanar 
os problemas. 

Justificativa: A ÚNICA OPÇÃO QUE STÁ CORRETA EM RELAÇÃO AOS MOTIVOS QUE 
ESTABELECEM A RESCISÃO DO CONTRATO É “B” 

 
Conclusão: 
 

Recurso DEFERIDO. 

 
Cargo: 

 
38 - Psicólogo do CRAS  

Candidato (a): Nazira Peixoto Barbosa 
Inscrição: 4199 
Questão: 35) Segundo especialistas, um trabalho psicoterapêutico de base analítica é 

iniciado, geralmente, pela Entrevista Inicial, que consiste: 
a) Numa necessária avaliação que pode demandar um período de tempo 

mais longo, operacionalizando-se mediante entrevistas preliminares. 
b) Na entrevista prévia à efetivação do contrato analítico.  
c) Na primeira comunicação que se realiza entre o psicoterapeuta e o 

paciente. 
d) No encontro que depende das circunstâncias que cercam o 

encaminhamento do paciente. 
  

Conclusão: 
 

Recurso DEFERIDO. Alternativa correta, letra “A”. 

 
Cargo: 

 
38 - Psicólogo do CRAS  

Candidato (a): Nazira Peixoto Barbosa 
Inscrição: 4199 
Questão: 37) Rogers apontou três atitudes a serem desenvolvidas pelo terapeuta, 

necessárias e suficientes para facilitar o crescimento pessoal do cliente e 
promover alterações benéficas em sua personalidade, sendo elas:  
a) Assertividade, capacidade de provocar associações livres e 

comunicação indutiva. 
b) Capacidade de escuta desenvolvida, empatia condicional e 

assertividade. 
c) Maturidade, experiência comprovada na condução de grupos de ajuda e 

capacidade de escuta desenvolvida. 
d) Congruência, consideração positiva incondicional e compreensão 

empática. 
  
Conclusão: Recurso DEFERIDO. Questão anulada. 

http://www.sefaz.ce.gov.br/Content/aplicacao/internet/programas_campanhas/principiosbasicosadministracaopublica.pdf
http://www.sefaz.ce.gov.br/Content/aplicacao/internet/programas_campanhas/principiosbasicosadministracaopublica.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
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Cargo: 

 
38 - Psicólogo do CRAS  

Candidato (a): Nazira Peixoto Barbosa 
Inscrição: 4199 
Questão: 40) Existem procedimentos específicos dos quais o Psicólogo necessita utilizar 

para a realização de um psicodiagóstico. Assinale a alternativa que melhor 
descreve esses procedimentos: 
a) Entrevistas não-estruturadas, observações e técnicas de dinâmica de 

grupo. 
b) Entrevistas iniciais, testes projetivos e entrevistas psicossociais. 
c) Apenas a aplicação de testes projetivos e expressivos. 
d) A realização de entrevista, primeiramente com o paciente e depois com a 

família.  
  
Conclusão: 
 

Recurso INDEFERIDO. O equívoco de digitação não anula a questão.  

 
Cargo: 

 
39 - Psicólogo Saúde  

Candidato (a): Teresinha Zelia Pinto de Queiróz 
Inscrição: 5215 
Questão:  18) Assinale a alternativa  que preenche corretamente as lacunas: 

1. O aluno já tinha sido ______________ . 
2. A quadra já foi    _________ . 
3. A professora havia ____________ todas as provas. 
4. As luzes estavam ___________. 

a) Expulsado  → coberta   → imprimido  → acendidas 
b) Expulso      → coberta   → imprimido  → acesas 
c) Expulso      → coberta   → impresso   → acesas 
d) Expulso      → cobrida   → impresso   → acesas 

Justificativa: Os particípios regulares são usados junto aos verbos ter e haver (como 
imprimido) e os irregulares junto aos verbos ser e estar (expulso – coberto - 
acesas). 

Conclusão: 
 

O recurso é PROCEDENTE. Questão anulada. 
 

 
Cargo: 

 
39 - Psicólogo Saúde  

Candidato (a): Teresinha Zelia Pinto de Queiróz 
Inscrição: 5215 
Questão:  21) Assinale a proposição INCORRETA em relação aos  princípios básicos da 

administração pública: 
a) Associado à Administração Pública, o princípio da eficiência determina 

que a Administração deve agir, de modo rápido e preciso, para produzir 
resultados que satisfaçam as necessidades da população. 

b) O principio da publicidade tem intuito de impedir que fatores pessoais e 
subjetivos sejam os verdadeiros móveis e fins das atividades 
administrativas. 

c) A probidade, que há de caracterizar a conduta e os atos das autoridades 
e gentes públicos, aparecendo como dever, decorre do princípio da 
moralidade administrativa. 

d) O princípio da publicidade vigora para todos os setores e todos os 
âmbitos da atividade administrativa. 

 
Justificativa: 

 

OS PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

1- NOÇÃO 

2 - TIPOLOGIA 

3 - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
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ASPECTOS GENÉRICOS 

4 - PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE 

5 - PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA 

6 - PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 

7 - PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA 

http://www.sefaz.ce.gov.br/Content/aplicacao/internet/programas_campanh

as/principiosbasicosadministracaopublica.pdf 

 

 
 

Conclusão: 
 

Matem – se a  resposta do Gabarito Oficial. Recurso IMPROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
39 - Psicólogo Saúde  

Candidato (a): Elisana Nascimento Santos 
Inscrição: 4849 
Questão:  04) Assinale a opção INCORRETA  quanto a aspectos gramaticais do texto: 

a) No 2º parágrafo, as formas verbais foi escolhida, era dada e eram 
apresentadas  estão na voz passiva. 

b) No final do 2º parágrafo, a palavra porém estabelece uma relação  de 
alternância   entre as informações  da oração  que a precede e as da 
oração subsequente. 

c) No trecho “... a ver com racismo, que continua sendo a mais detestável 
das ignorâncias humanas...”, o adjetivo detestável está no grau 
superlativo relativo de superioridade. 

d) No final do último parágrafo, conserva-se o sentido original do texto, caso 
se substitua a palavra portanto  pela expressão por isso. 

Justificativa: A resposta correta é evidente, mas o item flexões dos adjetivos não consta no 
edital. 

Conclusão: A questão deve ser anulada. Recurso julgado PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
39 - Psicólogo Saúde  

Candidato (a): Elisana Nascimento Santos 
Inscrição: 4849 
Questão:  22) Sobre a aposentadoria  do servidor , de acordo com o Art. 40 da 

Constituição, analise as afirmativas colocando (V) para as verdadeiras e (F) 
para as falsas:  
(      )  O servidor será aposentado por invalidez, sendo os proventos integrais, apenas quando 

decorrentes de acidente em serviço. 
(      )  O servidor será aposentado compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 

proventos proporcionais ao tempo de serviço. 
(      )  O servidor será aposentado compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 

proventos integrais. 
(      )  O servidor será aposentado voluntariamente aos trinta e cinco anos de serviço, se 

homem, e aos trinta, se mulher, com proventos integrais. 
(      )  O servidor será aposentado aos trinta anos de efetivo exercício em funções de 

magistério, se professor, e vinte e cinco, se professora, com proventos integrais. 
A sequência CORRETA encontrada é:  

a) V – V – F – V – F  
b) V – V – F – V – V  
c) F – V – V – V – V  
d) F – V – F – V – V  

Justificativa: Ausência de alternativa correta. 
Conclusão: 
 

A questão foi anulada. O recurso é PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
39 - Psicólogo Saúde  

http://www.sefaz.ce.gov.br/Content/aplicacao/internet/programas_campanhas/principiosbasicosadministracaopublica.pdf
http://www.sefaz.ce.gov.br/Content/aplicacao/internet/programas_campanhas/principiosbasicosadministracaopublica.pdf
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Candidato (a): Elisana Nascimento Santos 
Inscrição: 4849 
Questão:  27) Leia o fragmento: 

“ Ao exercer funções públicas, os servidores públicos não são desobrigados 
de se responsabilizar por seus atos, tanto atos públicos quanto atos 
administrativos, além dos atos políticos, dependendo de sua função, cargo ou 
emprego. 
 
Esta responsabilidade é algo indispensável na atividade administrativa, ou 
seja, enquanto houver exercício irregular de direito ou de poder a 
responsabilidade deve estar presente. É uma forma de manter a soberania e a 
autenticidade dos órgãos públicos”. 

                                                                                
http://www.webartigos.com/artigos 

A respeito das responsabilidades do servidor público analise as afirmativas: 
I. O agente público só poderá ser responsabilizado nos âmbitos civil, 

penal e administrativo. 
II.  A responsabilidade civil se refere à responsabilidade patrimonial, 

fundamentada no artigo 186 do Código Civil, que faz referência aos 
Atos Ilícitos e que traz consigo a regra geral da responsabilidade civil, 
que é de reparar o dano causado a outrem. 

III. De forma diferente da responsabilidade civil, na responsabilidade 
administrativa o servidor responde apenas por atos praticados com 
ação ou omissão antijurídica. 

IV. Em se tratando de crimes de responsabilidade criminal, o Código 
Penal vigente dispõe sobre os Crimes Contra a Administração Pública, 
nos artigos 579 a 584. Qualquer dos atos tipificados nesta parte do 
Código corresponde a responsabilidade penal dentro da administração 
pública. 

Estão CORRETAS: 
a) Somente as afirmativas I e III. 
b) Somente as afirmativas II e IV. 
c) Somente as afirmativas I, II e IV. 
d) Somente as afirmativas I, III e IV. 

Justificativa: . A responsabilidade do servidor público. 
 
 
1.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 – 
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. - BRASIL Lei 8.429/1992. - BRASIL, Lei 8.666/1993. - BRASIL, 

Lei 10.520/2002. - BRASIL, Lei 123/2006. 

 

E DE ACORDO COM  O ARTIGO ABAIXO, ENTRE OUTROS: 

 

http://www.webartigos.com/artigos/servidores-publicos-responsabilidades/12529/ 

 
Conclusão: 
 

A questão correta é letra C. Portanto o recurso é IMPROCEDENTE. 

 
 
 

 
 
 

http://www.webartigos.com/artigos/servidores-publicos-responsabilidades/12529/
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Cargo: 39 - Psicólogo Saúde  
Candidato (a): Elisana Nascimento Santos 
Inscrição: 4849 
Questão:  30) De acordo com o Capítulo VI., Art. 29 da CRFB, o subsídio dos Vereadores 

será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a 
subseqüente, observado o que dispõe a Carta Magna e, em consonância com 
os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os limites máximos 
estabelecidos. Assinale o item CORRETO a respeito do assunto: 
a) Em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos 

vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos deputados 
estaduais. 

b) Em Municípios de cinqüenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio 
máximo dos vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos 
deputados estaduais.  

c)  Em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio 
máximo dos vereadores corresponderá a cinquenta por cento do subsídio 
dos deputados estaduais. 

d)  Em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o 
subsídio máximo dos vereadores corresponderá a cinquenta por cento do 
subsídio dos deputados estaduais. 

Justificativa: Recurso IMPROCEDENTE. 
Conclusão: 
 

O equívoco de digitação em relação ao nº do capítulo não interfere o raciocínio do 
candidato que domina a matéria, e não altera o sentido do Artigo 29. 
 

 
Cargo: 

 
39 - Psicólogo Saúde  

Candidato (a): Elisana Nascimento Santos 
Inscrição: 4849 
Questão: 36)  A libido, na concepção de Jung, é considerada uma energia: 

a) Instintiva e reacional 
b) Sexual e instintiva 
c) Vital e biológica 
d) Compensatória e instintiva 
e)  

Conclusão: 
 

A questão foi anulada. Recurso PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
40 – Secretário Escola  

Candidato (a): Marley Cristina Marques 
Inscrição: 4945 
Questão: 08) Em relação  à palavra “radiografia”(l.1), é possível  verificar, em seu processo 

de formação, a presença de: 
a) prefixo (radio) + radical (grafia) 
b) radical (radio) +  radical (grafia) 
c) radical (radio) +  sufixo (grafia)  
d) radical (radio) +  radical (graf) + sufixo (ia)  

Justificativa: Houve equivoco no gabarito. Tanto radio como grafia constam da lista de radicais 
em qualquer gramática. 

Conclusão: 
 

A resposta correta é a letra B. O gabarito deve ser alterado. Recurso julgado 
PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
40 – Secretário Escola  

Candidato (a): Marley Cristina Marques 
Inscrição: 4945 
Questão: 15) Assinale  a alternativa que completa corretamente a frase abaixo: 

Vi, mas não _________; meu pai  viu, e também não _________; meus dois 
irmãos  viram, e não _____________. Se todos nós ____________ , talvez 
_____________tantos desentendimentos 

a) intervi → interviu  →  interviram  →  tivéssemos  intervindo  →  não teria 
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havido 
b) intervim → interveio →  intervieram →  tivéssemos intervindo →   

houvéssemos evitado 
c) me precavi → se precaveio → se precaveram → nos precavíssemos → 

não houvesse 
d) me precavi → se precaveu → se precaviram →  precavêssemo-nos  → 

não haveria 
Justificativa: As formas verbais intervi – interviu - interviram da alternativa A estão 

completamente erradas, já que o verbo intervir segue o verbo vir. Devem ser: 
intervim – interveio - intervieram. 
Quanto à sugestão sobre a indicação do tempo e modo verbal, a mesma se faz 
desnecessária, já que  o contexto  exige as formas verbais  nos tempos acima 
empregados. Basta observar que a frase começa com eu vi no pretérito perfeito 
do indicativo. 

Conclusão: A resposta correta é a letra B. Recurso julgado IMPROCEDENTE.  

 
Cargo: 

 
40 – Secretário Escola  

Candidato (a): Marley Cristina Marques 
Inscrição: 4945 
Questão: 40) Quais programas do pacote Microsoft Office são utilizados para criar uma 

planilha eletrônica com gráficos em barras e uma apresentação de slides, 
respectivamente? 
a) Writer e Power Point 
b) Power Point e Excel 
c) Excel e Power Point 
d) Writer e Impress 

 
Justificativa: Como no enunciado foi citada a palavra “respectivamente”, logo, resposta: item C. 
Conclusão: 
 

A resposta correta é a letra C. O gabarito deve ser alterado. Recurso julgado 
PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
40 – Secretário Escola  

Candidato (a): Anacélia Sousa Batista 
Inscrição: 5088 
Questão: 08) Em relação  à palavra “radiografia”(l.1), é possível  verificar, em seu processo 

de formação, a presença de: 
a) prefixo (radio) + radical (grafia) 
b) radical (radio) +  radical (grafia) 
c) radical (radio) +  sufixo (grafia)  
d) radical (radio) +  radical (graf) + sufixo (ia)  

Justificativa: Houve erro no gabarito. Tanto radio como grafia constam da lista de radicais em 
qualquer gramática. 

Conclusão: 
 

A resposta correta é a letra B. O gabarito deve ser alterado. Recurso julgado 
PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
40 – Secretário Escola  

Candidato (a): Anacélia Sousa Batista 
Inscrição: 5088 
Questão: 15) Assinale  a alternativa que completa corretamente a frase abaixo: 

Vi, mas não _________; meu pai  viu, e também não _________; meus dois 
irmãos  viram, e não _____________. Se todos nós ____________ , talvez 
_____________tantos desentendimentos 

a) intervi → interviu  →  interviram  →  tivéssemos  intervindo  →  não teria 
havido 

b) intervim → interveio →  intervieram →  tivéssemos intervindo →   
houvéssemos evitado 

c) me precavi → se precaveio → se precaveram → nos precavíssemos → 
não houvesse 

d) me precavi → se precaveu → se precaviram →  precavêssemo-nos  → 



 
73 

não haveria 
Justificativa: As formas verbais intervi, interviu e interviram da alternativa A estão 

completamente erradas, já que o verbo intervir segue o verbo vir. A forma correta 
deve ser intervim – interveio e intervieram. 
Quanto à sugestão sobre a indicação do tempo e modo verbal a mesma se faz 
desnecessária, já que o contexto exige as formas verbais nos tempos acima 
empregados. Basta observar que a frase começa com eu vi no pretérito perfeito 
do indicativo. 

Conclusão: A resposta correta é a letra B. Recurso julgado IMPROCEDENTE.  

 
Cargo: 

 
40 – Secretário Escola  

Candidato (a): Anacélia Sousa Batista 
Inscrição: 5088 
Questão: 40) Quais programas do pacote Microsoft Office são utilizados para criar uma 

planilha eletrônica com gráficos em barras e uma apresentação de slides, 
respectivamente? 
a) Writer e Power Point 
b) Power Point e Excel 
c) Excel e Power Point 
d) Writer e Impress 

Justificativa: Como no enunciado foi citada a palavra “respectivamente”, logo, resposta: item C. 
Conclusão: 
 

A resposta correta é a letra C. O gabarito deve ser alterado. Recurso julgado 
PROCEDENTE. 

 
Cargo: 

 
42 – Técnico em Saúde Bucal ESF  

Candidato (a): Cláudia Regina dos Santos Almeida 
Inscrição: 5303 
Questão: 38) As superfícies mais contaminadas pelas mãos do profissional e equipe 

auxiliar devem ser cobertas para que sejam estabelecidas as barreiras. A 
cobertura deve ser feita por material impermeável à água, como o plástico 
PVC, folha de alumínio e o látex, EXCETO: 
a) Encosto de cabeça 
b) Comando manual da cadeira 
c) Alta-rotação e micromotor 
d) Unidade auxiliar 

Justificativa:  
 

As pontas de alta e baixa rotação devem estar sempre esterilizadas. Conforme 
CFO e ANVISA é necessária para manutenção da cadeia asséptica a 
esterilização das partes removíveis do equipamento que são utilizados nos 
procedimentos clínicos cirúrgicos.  

Conclusão:  
 

Mantem-se a alternativa anterior. Recurso indeferido.  

 
Cargo: 

 
42 – Técnico em Saúde Bucal ESF  

Candidato (a): Cláudia Regina dos Santos Almeida 
Inscrição: 5303 
Questão: 40) O dentifrício fluoretado é considerado um dos métodos mais racionais de 

prevenção das cáries, pois alia a remoção do biofilme dental à exposição 
constante ao flúor. Sua utilização tem sido considerada responsável pela 
diminuição nos índices de cárie observados hoje em todo mundo, mesmo em 
países ou regiões que não possuem água fluoretada. Qual a concentração 
ideal recomendada para esta formulação? 
a) 1000 – 5000 ppm F 
b) 2000 – 5000 ppm F 
c) 100 – 500ppm F 
d) 1000 – 1100 ppm F 

Justificativa:  
 

Recurso Deferido, pois a alternativa correta seria 1.100 a 1.500 ppmF 

Conclusão:  
 

Questão Anulada. Recurso DEFERIDO. 
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Cargo: 

 
42 – Técnico em Saúde Bucal ESF  

Candidato (a): Tais Cristina Silvestre Santos Viana 
Inscrição: 4157 
Questão: 38) As superfícies mais contaminadas pelas mãos do profissional e equipe 

auxiliar devem ser cobertas para que sejam estabelecidas as barreiras. A 
cobertura deve ser feita por material impermeável à água, como o plástico 
PVC, folha de alumínio e o látex, EXCETO: 
a) Encosto de cabeça 
b) Comando manual da cadeira 
c) Alta-rotação e micromotor 
d) Unidade auxiliar 

Justificativa: As pontas de alta e baixa rotação devem estar sempre esterilizadas. Conforme 
CFO e ANVISA é necessária para manutenção da cadeia asséptica a 
esterilização das partes removíveis do equipamento que são utilizados nos 
procedimentos clínicos cirúrgicos.  

Conclusão: 
 

Mantem-se a alternativa anterior. Recurso indeferido.  

 
Cargo: 

 
42 – Técnico em Saúde Bucal ESF  

Candidato (a): Tais Cristina Silvestre Santos Viana 
Inscrição: 4157 
Questão: 40) O dentifrício fluoretado é considerado um dos métodos mais racionais de 

prevenção das cáries, pois alia a remoção do biofilme dental à exposição 
constante ao flúor. Sua utilização tem sido considerada responsável pela 
diminuição nos índices de cárie observados hoje em todo mundo, mesmo em 
países ou regiões que não possuem água fluoretada. Qual a concentração 
ideal recomendada para esta formulação? 
a) 1000 – 5000 ppm F 
b) 2000 – 5000 ppm F 
c) 100 – 500ppm F 
d) 1000 – 1100 ppm F 

Conclusão: 
 

Recurso DEFERIDO, a questão foi anulada. 

 
Cargo: 

 
42 – Técnico em Saúde Bucal ESF  

Candidato (a): Josiane Aparecida Soares 
Inscrição: 4764 
Questão: 38) As superfícies mais contaminadas pelas mãos do profissional e equipe 

auxiliar devem ser cobertas para que sejam estabelecidas as barreiras. A 
cobertura deve ser feita por material impermeável à água, como o plástico 
PVC, folha de alumínio e o látex, EXCETO: 
a) Encosto de cabeça 
b) Comando manual da cadeira 
c) Alta-rotação e micromotor 
d) Unidade auxiliar 

Justificativa: As pontas de alta e baixa rotação devem estar sempre esterilizadas. Conforme 
CFO e ANVISA é necessária para manutenção da cadeia asséptica a 
esterilização das partes removíveis do equipamento que são utilizados nos 
procedimentos clínicos cirúrgicos.  

Conclusão: 
 

Mantem-se a alternativa anterior. Recurso indeferido.  

 
Cargo: 

 
42 – Técnico em Saúde Bucal ESF  

Candidato (a): Josiane Aparecida Soares 
Inscrição: 4764 
Questão: 40) O dentifrício fluoretado é considerado um dos métodos mais racionais de 

prevenção das cáries, pois alia a remoção do biofilme dental à exposição 
constante ao flúor. Sua utilização tem sido considerada responsável pela 
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diminuição nos índices de cárie observados hoje em todo mundo, mesmo em 
países ou regiões que não possuem água fluoretada. Qual a concentração 
ideal recomendada para esta formulação? 
a) 1000 – 5000 ppm F 
b) 2000 – 5000 ppm F 
c) 100 – 500ppm F 
d) 1000 – 1100 ppm F 

 
Conclusão: 
 

Recurso DEFERIDO, a questão foi anulada. 

 
Cargo: 

 
42 – Técnico em Saúde Bucal ESF  

Candidato (a): Darcilene Mariana Rodrigues 
Inscrição: 4212 
Questão: 18) Há erro de regência em: 

a) A cantora a cuja voz sempre me refiro comandou o carnaval de Salvador.  
b) Assisti o desfile de todas as escolas de samba, mas torci para que a 

Beija-Flor fosse campeã. 
c) O prêmio foi concedido à escola vencedora, Unidos da Tijuca, mas o 

resultado não me satisfez. 
d) Mocidade Independente também aspirava a uma posição de destaque. 

Justificativa: O uso da preposição a antes do pronome cuja deve-se à regência do  verbo 
referir-se. (Eu me refiro à voz da cantora) 
Só para esclarecer o questionamento: o que não se usa é o artigo a após o 
pronome cuja. 

Conclusão: A resposta correta é a letra B. Recurso julgado IMPROCEDENTE.  

 
Cargo: 

 
42 – Técnico em Saúde Bucal ESF  

Candidato (a): Darcilene Mariana Rodrigues 
Inscrição: 4212 
Questão: 26) São  atos de Improbidade Administrativa que atentam Contra os Princípios da 

Administração Pública, EXCETO: 
a) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou 

indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que 
esteja obrigado. 

b) Negar publicidade aos atos oficiais. 
c) Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da 

respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz 
de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 

d) Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das 
atribuições e que deva permanecer em segredo. 

Justificativa: Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito 

        Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando 
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em 
razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas 
entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: 

        I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou 
qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, 
percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou 
indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente 
das atribuições do agente público; 

        II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a 
aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de 
serviços pelas entidades referidas no art. 1° por preço superior ao valor de 
mercado; 
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        III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a 
alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por 
ente estatal por preço inferior ao valor de mercado; 

        IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos 
ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer 
das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de 
servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades; 

        V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, 
para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de 
narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou 
aceitar promessa de tal vantagem; 

        VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, 
para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou 
qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou 
característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades 
mencionadas no art. 1º desta lei; 

       VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja 
desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público; 

        VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou 
assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de 
ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do 
agente público, durante a atividade; 

        IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação 
de verba pública de qualquer natureza; 

        X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou 
indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja 
obrigado; 

        XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas 
ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 
1° desta lei; 

        XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes 
do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei. 

Seção II 
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário 

        Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou 
haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 

        I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao 
patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou 
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º 
desta lei; 

        II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize 
bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades 
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mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie; 

        III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, 
ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do 
patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem 
observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie; 

        IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante 
do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a 
prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado; 

        V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço 
por preço superior ao de mercado; 

        VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e 
regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea; 

        VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

        VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente; 

        IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou 
regulamento; 

        X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no 
que diz respeito à conservação do patrimônio público; 

        XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes 
ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular; 

        XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça 
ilicitamente; 

        XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, 
máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à 
disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem 
como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por 
essas entidades. 

        XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a 
prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as 
formalidades previstas na lei; (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005) 

        XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia 
dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei. (Incluído 
pela Lei nº 11.107, de 2005) 

Seção III 
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da 

Administração Pública 

        Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm#art18
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notadamente: 

        I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele 
previsto, na regra de competência; 

        II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 

        III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das 
atribuições e que deva permanecer em segredo; 

        IV - negar publicidade aos atos oficiais; 

        V - frustrar a licitude de concurso público; 

        VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 

        VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da 
respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de 
afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 

 
Conclusão: 
 

Recurso INDEFERIDO, Mantem –se a resposta do Gabarito. 

 

 
Cargo: 

 
42 – Técnico em Saúde Bucal ESF  

Candidato (a): Darcilene Mariana Rodrigues 
Inscrição: 4212 
Questão: 38) As superfícies mais contaminadas pelas mãos do profissional e equipe 

auxiliar devem ser cobertas para que sejam estabelecidas as barreiras. A 
cobertura deve ser feita por material impermeável à água, como o plástico 
PVC, folha de alumínio e o látex, EXCETO: 
a) Encosto de cabeça 
b) Comando manual da cadeira 
c) Alta-rotação e micromotor 
d) Unidade auxiliar 

Justificativa: As pontas de alta e baixa rotação devem estar sempre esterilizadas. Conforme 
CFO e ANVISA é necessária para manutenção da cadeia asséptica a 
esterilização das partes removíveis do equipamento que são utilizados nos 
procedimentos clínicos cirúrgicos.  

Conclusão: 
 

Mantem-se a alternativa anterior. Recurso indeferido.  

 
 
 
 

Belo Horizonte, 18 de maio de 2012. 


