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Conforme Edital n° 01/2012 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Sabará/MG, a empresa organizadora 
torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas divulgado em 18/02/2013, 
ordenado por cargo, conforme a seguir:    
Nível Superior ....................................... pág. 01  
Nível Médio .......................................... pág. 19  
Nível Fundamental e Elementar ............. pág. 27  
 

Ensino Superior 

Nome N° de Inscrição Cargo 

RICARDO COELHO COSTA 
VIVIANE AUGUSTA OLIVEIRA LAGE 

7837 
2750 

ADIMINISTRADOR 

 
Questão 13  
Houve equívoco do elaborador da prova no tocante ao conteúdo do programa de provas.  
Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 

Questão 32 
Embora o candidato tenha interposto recurso no sentido de anular a questão, ponderamos o seguinte: 
A) Apenas as opções I, II, III, IV e VI são modalidades de licitação. 
   - Incorreta, a opção IV não é modalidade de licitação, conforme o Art. 22.  
B) As opções V e VI não são modalidades de licitação. 
   - Incorreta, as opções V e VI são modalidades de licitação, conforme o Art. 22. 
C) As opções I, II, V e VI são modalidades de licitação. 
Correta, as opções I, II, V e VI são modalidades de licitação, não todas, mas são, conforme o Art. 22.  
A questão pede que seja marcada a alternativa correta. Apesar de não apresentar todas as modalidades de 
licitação, todas as opções apresentadas na afirmativa: “As opções I, II, V e VI são modalidades de licitação.” 
estão corretas e, portanto a afirmativa também é correta. 
D) Todas as opções são modalidades de licitação. 
 - Incorreta, as opções IV e VII não são modalidades de licitação, conforme o Art. 22. 
 Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 

Questão 33 
“Segundo o artigo 25, da Lei 8.666/93, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. De acordo 
com as afirmativas abaixo, marque a alternativa correta: 
I – É inexigível a licitação para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por 
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de 
exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria 
a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes. 
- Afirmação correta 
II - Para a contratação de serviços técnicos, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização, inclusive para serviços de publicidade e divulgação. 
- Afirmação incorreta 
 III - Para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, 
sem necessidade de consagração pela crítica especializada ou pela opinião pública. 
Respostas: 
 A) As afirmativas I e III estão incorretas.   - Incorreto, a afirmativa I está correta. 
B) A afirmativa II está incorreta. Correto, a afirmativa II está incorreta, apesar de não ser a única afirmativa 
incorreta. 
C) Todas as afirmativas estão incorretas.  Incorreto, a afirmativa I está correta. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. Incorreto, as afirmativas II e III estão incorretas. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
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Questão 40 
 Conforme Art. 29 da Lei 8.666, no item Regularidade fiscal e trabalhista   (Redação dada pela Lei nº 12.440, de 
2011)  (Vigência) 
“Art. 29.  A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em: 
V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n

o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943.” (NR)  

Art. 4
o
  Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.” 

Importante salientar que o último artigo da Lei 12.440/11 nos dá notícia de um vacatio legis de 180 dias. Desta feita, 
como a referida Lei foi publicada no Diário Oficial da União em 08 de Julho de 2011, sua obrigatoriedade se dá a 
partir de 05 de Janeiro de 2012, data anterior a publicação do Edital, feita em 21 de Setembro de 2012 
V – Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal. (Inciso incluído pela lei nº 9.854, de 
27/10/99). 
Desta forma, o recurso interposto é procedente, apontando na afirmativa, em destaque acima, a alteração dada pela 
Lei 12.440, de 2011, invalidando a alternativa “C” como resposta correta. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 

ANSELMO CARLOS DA S. SEQUEIRA 
DANIEL BRANT COSTA 
LUCAS FRÓES MEGALE 

JULIANA MARQUES PEREIRA 
POLIANA DE CARVALHO GOMES 

SAMUEL RIGUEIRA DE C COUTINHO 

3355 
2595 
7580 
6613 
13288 
4419 

ADVOGADO 

 
Questão 04 
As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois de acordo com as regras de regência verbal, o 
verbo “simpatizar” é transitivo direto e não pronominal, admite apenas a preposição “com”. Para que a frase da 
alternativa “C” esteja correta é necessário retirar o pronome “se”:  “Simpatizou com todos os colegas de trabalho.” 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 

Questão 06 
As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois ao se passar  a forma verbal  “dormisse” 
(pretérito imperfeito do subjuntivo) para o futuro do subjuntivo (dormir) , o verbo da segunda oração (aprenderia) terá 
necessariamente que ir para o futuro do presente do indicativo, para que  a correlação verbal fique correta.  
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 

 

Questão 18 
De acordo o dicionário Michaellis, dispositivo é:  
Dispositivo: 
adj (lat dispositu+ivo) 1 Próprio para dispor. 2 Que contém ordem, prescrição, disposição; determinativo. sm 1 Regra, 
preceito. 2 Dir Artigo de lei. 3 Qualquer peça ou mecanismo de uma máquina destinados a uma função 
especial. 4 InformCada uma das várias peças úteis ou máquinas menores de um equipamento. 
Exemplos: controlador de vídeo, leitora de cartão magnético, mouse etc. D. apontador, Inform: dispositivo de entrada 
que controla a posição de um cursor na tela conforme esse é movido pelo usuário. V também mouse. D. de 
apontamento relativo, Inform: dispositivo de entrada (como um mouse). D. de blocos, Inform:dispositivo que manipula 
vários bytes de dados de uma vez. Ex: unidade de disco.D. de entrada/saída, Inform: V unidade de entrada/saída. D. 
multidisco, Inform:dispositivo que utiliza diversos tamanhos e formatos de discos. D. MIDI, Inform:dispositivo que 
pode receber ou enviar dados MIDI. 
Devido ao conceito de dispositivo, houve equívoco por parte do elaborador, pois a questão não considerou que um 
cabo de rede também pode ser considerado um dispositivo. 
O Recurso foi DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 
Questão 26 
O candidato apresentou recurso requerendo a anulação da questão nº. 26, da Prova de Advogado – Matéria: 
processo civil – sob o argumento de que duas questões poderiam estar corretas, “A” e “D”, tendo em vista que o item 
não se referia a que Código, especificamente, estava tratando, podendo então, “ser qualquer deles”. Com o devido 
respeito, a questão não merece ser anulada, pois ao revés do argumento apresentado, não continham duas 
respostas corretas.  
Considerando que o candidato estava realizando questão de processo civil, e a legislação a que se referiria seria a 
processual civil. Caso o intento da questão fosse mencionar outra disciplina, por certo sua redação seria a seguinte: 
“Nenhum Código estabelece regras sobre a contagem de prazos”, ou ainda, “Não há previsão infraconstitucional a 
respeito da contagem de prazos”. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art29v
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Questão 27 
O candidato apresentou recurso requerendo a inversão do gabarito da questão nº. 27, da Prova de Advogado – 
Matéria: constitucional – sob o argumento de que “nos termos do julgado do STJ, Resp 700.206/MG (200410157950-
3), de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 09/03/2010 (...) „não há mais lugar para o veto da legitimatio ad 
causam do MP para a ação popular‟ (...)”. Com o devido respeito, a resposta considerada correta não deve ser 
modificada, senão, vejamos:  
Considerando que o enunciado da questão está em consonância com o artigo 5º, LXXIII, da Constituição Federal, 
texto expresso de lei, a resposta considerada correta é alternativa “D”.  
Caso o intento do examinador fosse o de perquirir conhecimento jurisprudencial do candidato, por certo redigiria a 
questão da seguinte forma: “Considerando-se a jurisprudência e a Constituição Federal (...)”.  
Posto isso, o recurso não merece provimento. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 

 

Questão 33 
De acordo com o Código Civil art. 40 a 52, o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme 
divulgado no gabarito em 18/02/2013. 
 

Questão 35 
Todos os indivíduos respondem por ato próprio (toda pessoa capaz responde pelos atos próprios), e o incapaz 
responde SIM pelos atos próprios, todavia a responsabilidade é subsidiária. 

 
TÍTULO IX 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
CAPÍTULO I 

DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR 
 

Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem 
obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes.  
Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser eqüitativa, não terá lugar se privar do 
necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem.  
 

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 
I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;  
II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições;  
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes 
competir, ou em razão dele;  
IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins 
de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos;  
V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia.  
Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, 
responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.  

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 

Questão 36 
A argumentação do candidato está correta, portanto o recurso foi DEFERIDO e a questão foi ANULADA por conter 
duas alternativas corretas, “A” e “B”. 
 

Questão 40 
A argumentação do candidato está correta, portanto o recurso foi DEFERIDO e a questão foi ANULADA por conter 
duas alternativas corretas, “A” e “B”. 
 

FLÁVIA FABIANA FROIS CAETANO 918 AEB - BIBLIOTECÁRIO 

Questão 34 
Conforme a ABNT (NBR-6023/2002), assinale a referência correta para “Artigo e/ou matéria de revista”:   
A) LIMA, R.C. M. Marketing de produtos de informação. Informação, Brasília, v.23, n.3, p. 373-376, set./dez. 1994.  
B) LIMA, R.C. M. Marketing de produtos de informação. Informação, Brasília, v.23, n.3, p. 373-376, set./dez. 1994  
C) LIMA, R.C. M. Marketing de produtos de informação. Informação, Brasília, v.23, n.3, p. 373-376, set./dez. 1994  
D) LIMA, R.C. M. Marketing de produtos de informação. Informação, Brasília, v.23, n.3, p. 373-376, set./dez. 1994  
Houve um equívoco na digitação por parte do elaborador nas alternativas que não apresentaram diferenças. Recurso 
DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
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ALINE ARAUJO G. DE SOUZA 012107 AEB - FONOAUDIÓLOGO 

Questão 38 
A Jargonofasia refere-se a um dos padrões de fala clássicos das afasias, com quadro específico de linguagem bem 
definido. “ fala fluente, porém incompreensível para o ouvinte.” O objetivo da questão é avaliar o conhecimento do 
candidato sobre uma característica clássica de forte incidência em pacientes afásicos, tal conhecimento torna-se 
fundamental para avaliação e tratamento. A alternativa A: descreve o quadro de anomia. A Alternativa B:é a 
disprosódia. A alternativa C se descreve pos si mesma: dificuldade de iniciar a fonoação. A alternativa D chama-
se ecolalia. É digno de nota que não se trata de localização de lesão, extensão, tipo e simplesmente da capacidade 
do candidato de classificar uma alteração de linguagem. A questão não requer interpretação, é CLARA, pede-se 
apenas a definição. 
 Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado em 18/02/2013. 
 
Questão 39 
Conforme a outra questão citada pela candidata, o enunciado é CLARO e objetivo, pede-se uma definição. Não 
requer nenhuma interpretação própria, não há inferências sobre etiologia, local de lesão, extensão e tipo. É digno de 
nota que as afasias são alterações clássicas e muito comuns após lesões cerebrais. Todas as alternativas 
descrevem de forma simples o quadro de afasia, exceto a alternativa D. A afirmação “Distúrbios afásicos são 
relativos somente à localização da lesão, extensão e severidade”, torna-se equivocada, errada pois os distúrbios 
afásicos não são relativos somente a localização, extensão e severidade, mas também aos hábitos, experiências, 
educação e inteligência do paciente. È fundamental reforçar que todas as pessoas reagem de forma deferente a uma 
mesma condição de saúde, sua história de vida, costumes, características genéticas interferem no prognóstico e 
tratamento, isto é um preceito fundamental em qualquer área da saúde.  
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado em 18/02/2013. 
 

LARISSA EVELI REINALDO 10 AEB – INSPETOR ESCOLAR 

 
Questão 04 
As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois de acordo com as regras de regência verbal, o 
verbo “simpatizar” é transitivo direto e não pronominal, admite apenas a preposição “com”. Para que a frase da 
alternativa “C” esteja correta é necessário retirar o pronome “se”:  “Simpatizou com todos os colegas de trabalho.” 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 38   
O comando da questão solicita a alternativa que completa corretamente as lacunas. As considerações da candidata 
em questão não são pertinentes, pois, o questionamento está baseado na concepção de uma autora, apenas a 
inspeção tem função fiscalizadora na prática e seu objetivo é corrigir erros, apontá-los e marcar um dia para verificar 
se aquele “erro” foi corrigido. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado em 18/02/2013. 
 

TANE MURAO CORRÊA 1346 AEB - NUTRICONISTA 

 
Referente ao gabarito de Noções de Administração Pública para o Nível Superior, houve retificação em 18/02/2013, 
portanto o gabarito está correto para as questões de 21 a 30. 
 

PAULINE TOLEDO NEVES 12482 AEB - PSICÓLOGO 

 
Questão 18 
De acordo o dicionário Michaellis, dispositivo é:  
Dispositivo: 
adj (lat dispositu+ivo) 1 Próprio para dispor. 2 Que contém ordem, prescrição, disposição; determinativo. sm 1 Regra, 
preceito. 2 Dir Artigo de lei. 3 Qualquer peça ou mecanismo de uma máquina destinados a uma função 
especial. 4 InformCada uma das várias peças úteis ou máquinas menores de um equipamento. 
Exemplos: controlador de vídeo, leitora de cartão magnético, mouse etc. D. apontador, Inform: dispositivo de entrada 
que controla a posição de um cursor na tela conforme esse é movido pelo usuário. V também mouse. D. de 
apontamento relativo, Inform: dispositivo de entrada (como um mouse). D. de blocos, Inform:dispositivo que manipula 
vários bytes de dados de uma vez. Ex: unidade de disco.D. de entrada/saída, Inform: V unidade de entrada/saída. D. 
multidisco, Inform:dispositivo que utiliza diversos tamanhos e formatos de discos. D. MIDI, Inform:dispositivo que 
pode receber ou enviar dados MIDI. 
Devido ao conceito de dispositivo, houve equívoco por parte do elaborador, pois a questão não considerou que um 
cabo de rede também pode ser considerado um dispositivo. 
O Recurso foi DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
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JANICE CATA-PRETA SOUZA 4884 AEB – TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 
Questão 22 
Conforme divulgado no site da SEAP, a resposta correta é a alternativa “D”, de acordo com o Estatuto do servidor 
publico da Prefeitura de Sabará: 
“Art. 82) A consignação em folha de pagamento a favor de terceiros pode ser compulsória ou facultativa. 
§ 2º - Consignação Compulsória é o desconto incidente sobre a remuneração do servidor ativo, inativo e pensionista, 
por força de lei ou mandado judicial, com prioridade sobre as facultativas, a saber:  
I - contribuição previdenciária de servidor público; (alternativa A) 
II - pensão alimentícia fixada e determinada em juízo; (alternativa B) 
III - imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;  (alternativa C) 
IV - reposição e indenização ao erário, nos termos do art. 83 desta Lei; V - cumprimento de decisão judicial ou 
administrativa;  
VI - outros descontos compulsórios instituídos por lei. 
A alternativa “D”, Prestação de compra de imóvel residencial em favor de entidade financeira, trata-se de prestação 
facultativa, conforme art.82, parágrafo 3, IV , portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” 
conforme divulgado no gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 29 
O candidato solicita a mudança do gabarito para a letra D, contudo, conforme divulgado no site da SEAP, o gabarito 
já se encontra divulgado corretamente como sendo letra D, portanto, deve ter havido equívoco do candidato na 
conferência do gabarito, portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado no 
gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 30 
De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Sabará, temos que: 
“Art. 93. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos órgãos do Governo do Município obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: “ 
Sendo assim, a única alternativa que contém todos os princípios estabelecidos no caput do artigo 93, é a alternativa 
“A”. A candidata alega que o gabarito divulgado foi letra “C” mas em consulta ao site foi divulgado corretamente como 
letra A. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado em 18/02/2013. 

 

NEURIVAN GONÇALVES DE AGUIAR 770 ARQUITETO URBANISTA 

 
Questão 20 
O comando da questão solicita que seja encontrado as raízes da função do 2º grau. As considerações do candidato 
em questão não são pertinentes, pois ele resolveu a função através de soma e produto, apesar de podermos 
encontrar raízes de uma equação do 2º grau por este método não encontramos em nenhuma literatura matemática 
esta informação para resolvermos a função. Ainda lembramos que o resultado da soma das raízes e do produto das 
raízes é para nos levar a pensar em dois números que somados possam dar o resultado encontrado e que 
multiplicados também possam dar o resultado encontrado. É sabido que a função é igualada a zero para podermos 
encontrar as raízes, o que a torna igual a uma equação do 2º grau, mais é necessário que resolva através da fórmula 
de Bhaskara conforma demonstrado abaixo: 
 
𝑋2

2
 +2x + 2=0 => x2 +4x +4 = 0 

−4± 42−4.1.4

2.1
 = 

−4± 16−16

2
 =
−4±0

2
 = -2 

 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado em 18/02/2013. 
 
Questão 33 
O recurso não procede, pois  não induz o candidato ao erro. De acordo com o Edital apenas uma das alternativas 
encontra-se correta, sendo assim conforme a alternativa “A”, todas as afirmativas estão corretas. A forma digitada 
não interfere na resolução da questão. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme divulgado em 18/02/2013. 
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CASSIA DA CONCEIÇÃO JUSCELINO 
HEBERTH MARCÍLIO BARBOZA SILVA 
PAULA TEREZINHA DE A. TARABAL 

2383 
13361 
4983 

ASSISTENTE SOCIAL 

 
Questão 22 
Conforme divulgado no site da SEAP, a resposta correta é a alternativa “D”, de acordo com o Estatuto do servidor 
publico da prefeitura de Sabará: 
“Art. 82) A consignação em folha de pagamento a favor de terceiros pode ser compulsória ou facultativa. 
§ 2º - Consignação Compulsória é o desconto incidente sobre a remuneração do servidor ativo, inativo e pensionista, 
por força de lei ou mandado judicial, com prioridade sobre as facultativas, a saber:  
I - contribuição previdenciária de servidor público; (alternativa A) 
II - pensão alimentícia fixada e determinada em juízo; (alternativa B) 
III - imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;  (alternativa C) 
IV - reposição e indenização ao erário, nos termos do art. 83 desta Lei; V - cumprimento de decisão judicial ou 
administrativa;  
VI - outros descontos compulsórios instituídos por lei. 
A alternativa “D”, Prestação de compra de imóvel residencial em favor de entidade financeira, trata-se de prestação 
facultativa, conforme art.82, parágrafo 3, IV , portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” 
conforme divulgado no gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 23 
De acordo com o Estatuto do servidor público da Prefeitura de Sabará , temos que: 
“Art. 101) Serão deferidos aos servidores os seguintes adicionais: 
 I - Periculosidade e Insalubridade;  (alternativa A) 
II - Trabalho noturno; (alternativa B) 

III - Adicional de férias;  (alternativa D) 

IV - Prestação de serviço extraordinário; “ 
A alternativa C é a resposta da questão, pois o trabalho ORDINÁRIO não gera adicional e sim, o trabalho 
EXTRAORDINÁRIO, portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado no 
gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 26 
O candidato solicita a mudança do gabarito para a letra D, contudo, conforme divulgado no site da SEAP, o gabarito 
já se encontra divulgado corretamente como sendo letra D, portanto, deve ter havido equívoco na conferência do 
gabarito, portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado no gabarito em 
18/02/2013. 
 
Questão 30 
De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Sabará, temos que: 
“Art. 93. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos órgãos do Governo do Município obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: “Sendo assim, a única 
alternativa que contém todos os princípios estabelecidos no caput do artigo 93, é a alternativa “A”. Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado em 18/02/2013.  

 
Questão 33 
A forma digitada não interfere na compreensão da questão.  
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado em 18/02/2013. 
 
Questão 40 
O recurso foi DEFERIDO, a questão foi ANULADA por conter equívoco em sua formulação. 
 

MARGARIDA MARIA SANTOS CARIA 
SARA AZEVEDO GUIMARÃES SANTOS 

8017 
8418 

BIBLIOTECÁRIO 

 
Questão 32 
Houve um equívoco de digitação por parte do elaborador nas alternativas que não apresentaram diferenças. 
Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
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DANIEL AUGUSTO FERREIRA SILVA 
DENISE DUQUE ESTRADA CARVALHO 

         ÉRICA VITORIA DE SOUZA 
EXPEDITO CÉSAR BARBOSA 

FABRÍCIO THOMAZ DE OLIVEIRA KER 
KARLA FÁTIMA DE SOUZA FERREIRA 

TATIANA MINGOTE F. DE ÁZARA 

4416 
2488 
4352 
9279 
1541 
3486 
6871 

BIOLOGO 

 
Referente ao gabarito de Noções de Administração Pública para o Nível Superior, houve retificação em 18/02/2013, 
portanto o gabarito está correto para as questões 21 a 30. 
 
Questão 04 
As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois de acordo com as regras de regência verbal, o 
verbo “simpatizar” é transitivo direto e não pronominal, admite apenas a preposição “com”. Para que a frase da 
alternativa “C” esteja correta é necessário retirar o pronome “se”:  “Simpatizou com todos os colegas de trabalho.” 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 35 
Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA, pois houve equívoco na elaboração. 
 
Questão 37 
Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA, pois houve equívoco na elaboração. 
 
Questão 40 
A informação genética é representada na molécula de DNA por uma seqüência de quatro nucleotídeos, não deixando 
dúvidas ao candidato quanto estar correta. Sendo assim, considero o recurso indeferido. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme divulgado em 18/02/2013. 
 

ANDRÉA ELOISA COSTA FERRAZ 
GABRIELLA LUIZA FERREIRA PINTO 

LUCIENE DA SILVA BRAZ FELISBENTO 
PATRÍCIA CRISTINA A SILVA 

6150 
10908 
5942 
8141 

ENFERMEIRO 

 
Questão 21 
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sabará/MG, temos que: 
- A letra A encontra-se incorreta pois Vencimento é a contra-prestação pecuniária fixa devida ao servidor pelo 
exercício do cargo a ele investido e não remuneração. (art.2, VIII) 
-A letra B encontra-se correta de acordo com o art. 76, parágrafo 6, que assim dispõe  
“§ 6º - É vedado o exercício gratuito das atribuições de cargo público. ‟ 
- A letra C encontra-se correta conforme  “art. 77, Parágrafo Único – O vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens de caráter permanente, é irredutível.”. 
-A letra D encontra-se correta conforme “Art. 76, § 1º - Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, importância 
inferior ao salário- mínimo nacional. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme divulgado em 18/02/2013. 
 
Questão 23 
De acordo com o Estatuto do servidor público da Prefeitura de Sabará , temos que: 
“Art. 101) Serão deferidos aos servidores os seguintes adicionais: 
 I - Periculosidade e Insalubridade;  (alternativa A) 
II - Trabalho noturno; (alternativa B) 

III - Adicional de férias;  (alternativa D) 

IV - Prestação de serviço extraordinário; “ 
A alternativa C é a resposta da questão, pois o trabalho ORDINÁRIO não gera adicional e sim, o trabalho 
EXTRAORDINÁRIO, portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme divulgado no gabarito 
em 18/02/2013. 
 
Questão 24 
De acordo com o Estatuto do servidor publico da prefeitura de Sabará , temos que: 
“Art. 106) Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, adicional correspondente 
a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.” 
Portanto, de acordo com tal artigo a assertiva 2 encontra-se incorreta, estando apenas as assertivas 1 e 3 
corretas conforme dispositivos do mesmo instrumento legal: 
“Art. 108) (...) 
§ 1º - O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) em relação à hora 
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normal de trabalho, de segunda a sexta-feira e 100% (cem por cento) em sábados, domingos e feriados. ASSERTIVA 
1. 
Art. 109) O ocupante de cargo em comissão não poderá perceber adicional por serviços extraordinários.  
ASSERTIVA 3 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C”conforme divulgado no gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 26 
O candidato solicita a mudança do gabarito para a letra D, contudo, conforme divulgado no site da SEAP, o gabarito 
já se encontra divulgado corretamente como sendo letra D, portanto, deve ter havido equívoco na conferência do 
gabarito, portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado no gabarito em 
18/02/2013. 
 
Questão 27 
De acordo  com a Constituição Federal Brasileira, temos que: 
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: 
“I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;” 
Sendo assim, não há que se falar que a alternativa “A” esta correta já que os cargos, empregos e funções publicas 
não são acessíveis somente aos brasileiros, sendo acessíveis também aos estrangeiros, na forma da lei. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme divulgado no gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 30 
De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Sabará, temos que: 
“Art. 93. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos órgãos do Governo do Município obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: “ 
Sendo assim, a única alternativa que contém todos os princípios estabelecidos no caput do artigo 93, é a alternativa 
“A”. A candidata alega que o gabarito divulgado foi letra “C” mas em consulta ao site foi divulgado corretamente como 
letra A. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado em 18/02/2013. 
 
Questão 32 
As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois de acordo com Borges (2007), sugestão 
bibliográfica, a única alternativa incorreta é a letra “C”, pois é a ferida infectada e não a colonizada na qual ocorre um 
desequilíbrio entre os microorganismos e o hospedeiro, trazendo dano para este. (pg. 73) A alternativa A encontra-se 
correta, de acordo com a página 116 da mesma referência: “A melhor técnica de limpeza do delicado leito da ferida 
compreende a irrigação com jatos de solução salina isotônica (0,9%) (...)” 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado em 18/02/2013. 
 
Questão 36 
Conforme a sugestão bibliográfica indicada pelo concurso, Cadernos de atenção básica n. 15, Hipertensão arterial 
sistêmica, encontramos como corretas apenas as 2 afirmativas abaixo: 
1-A Hipertensão Arterial Sistêmica é a mais frequente das doenças cardiovasculares. É também o principal fator de 
risco para as complicações mais comuns como acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, além da 
doença renal crônica terminal. (pg. 8) 
3-Devem-se considerar no diagnóstico da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), além dos níveis tensionais, o risco 
cardiovascular global estimado pela presença dos fatores de risco, a presença de lesões nos órgãos-alvo e as 
comorbidades associadas. (pg. 15) 
A afirmativa 2 está incorreta de acordo com o disposto na pg 21 : 
Uma pequena proporção dos casos de hipertensão arterial é devida a causas muito bem estabelecidas, que precisam 
ser devidamente diagnosticadas, uma vez que, com a remoção do agente etiológico, é possível controlar ou curar a 
hipertensão arterial. É a chamada hipertensão secundária (Quadro 6). 
Sendo assim a afirmativa 2 está incorreta pois no lugar de hipertensão essencial o correto é hipertensão secundaria, 
portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado em 18/02/2013. 

 
Questão 40 
As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois de acordo com a Resolução COFEN  
358/2009, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de 
Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, temos que 
“CONSIDERANDO que a operacionalização e documentação do Processo de Enfermagem evidencia a contribuição 
da Enfermagem na atenção à saúde da população, aumentando a visibilidade e o reconhecimento profissional; 
(alternativa A) 
Art. 1º O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, 
públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. 
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(...) 
§ 2º – quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, 
associações comunitárias, entre outros, o Processo de Saúde de Enfermagem corresponde ao usualmente 
denominado nesses ambientes como Consulta de Enfermagem.” (alternativa B) 
Art. 2º O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: 
(O que torna a alternativa D a única resposta incorreta) 
Art. 3º O Processo de Enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta de dados, o 
estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das “ações ou intervenções de enfermagem; e 
que forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados. (alternativa C) 
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado em 18/02/2013. 
 

AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS 
CLAUDIA MARCIA DE SOUZA PEREIRA 

MARIA DA CONCEIÇÃO DE B MAIA 
MARIA ELISA OLIVEIRA FREITAS 

7888 
5813 
10685 
2758 

ENFERMEIRO PLANTONISTA 

 
Questão 21 
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sabará/MG, temos que: 
- A letra A encontra-se incorreta pois Vencimento é a contra-prestação pecuniária fixa devida ao servidor pelo 
exercício do cargo a ele investido e não remuneração. (art.2, VIII) 
-A letra B encontra-se correta de acordo com o art. 76, parágrafo 6, que assim dispõe  
“§ 6º - É vedado o exercício gratuito das atribuições de cargo público. ‟ 
- A letra C encontra-se correta conforme  “art. 77, Parágrafo Único – O vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens de caráter permanente, é irredutível.”. 
-A letra D encontra-se correta conforme “Art. 76, § 1º - Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, importância 
inferior ao salário- mínimo nacional. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme divulgado em 18/02/2013. 
 
Questão 23 
De acordo com o Estatuto do servidor público da Prefeitura de Sabará , temos que: 
“Art. 101) Serão deferidos aos servidores os seguintes adicionais: 
 I - Periculosidade e Insalubridade;  (alternativa A) 
II - Trabalho noturno; (alternativa B) 

III - Adicional de férias;  (alternativa D) 

IV - Prestação de serviço extraordinário; “ 
A alternativa C é a resposta da questão, pois o trabalho ORDINÁRIO não gera adicional e sim, o trabalho 
EXTRAORDINÁRIO, portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme divulgado no gabarito 
em 18/02/2013. 
 
Questão 24 
De acordo com o Estatuto do servidor publico da prefeitura de Sabará , temos que: 
“Art. 106) Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, adicional correspondente 
a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.” 
Portanto, de acordo com tal artigo a assertiva 2 encontra-se incorreta, estando apenas as assertivas 1 e 3 
corretas conforme dispositivos do mesmo instrumento legal: 
“Art. 108) (...) 
§1º O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) em relação à hora 
normal de trabalho, de segunda a sexta-feira e 100% (cem por cento) em sábados, domingos e feriados. ASSERTIVA 
1. 
Art. 109) O ocupante de cargo em comissão não poderá perceber adicional por serviços extraordinários.  
ASSERTIVA 3 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C”conforme divulgado no gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 30 
De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Sabará, temos que: 
“Art. 93. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos órgãos do Governo do Município obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: “ 
Sendo assim, a única alternativa que contém todos os princípios estabelecidos no caput do artigo 93, é a alternativa 
“A”. A candidata alega que o gabarito divulgado foi letra “C” mas em consulta ao site foi divulgado corretamente como 
letra A. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado em 18/02/2013. 
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Questão 31 
A candidata alega que o gabarito foi divulgado como letra C e deveria ter sido divulgado como letra B, contudo a 
SEAP divulgou corretamente como letra B. Pode ter havido equívoco na conferência do gabarito, pois para o cargo 
de Enfermeiro Plantonista  o gabarito seria C. 
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado em 18/02/2013. 
 
Questão 32 
O comando da questão solicita a resposta incorreta em relação às responsabilidades e deveres do profissional de 
enfermagem. As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois de acordo com a Resolução 
311/2007, as alternativas B, C e D são apontadas como responsabilidades e deveres dos profissionais de 
enfermagem. A alternativa A é considerada como sendo um direito dos profissionais: 
“CAPÍTULO I 
DAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS 
DIREITOS 
Art. 1º - Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os 
 pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos. 
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme divulgado em 18/02/2013. 
 
Questão 33 
De acordo com a Resolução  COFEN 358/2009, referência bibliográfica do concurso, encontramos todas as 
assertivas da questão descritas no corpo da legislação: 
I- O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, 
públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem.  (art. 1, caput) 
II- O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes.  
(Art. 2, caput) 
III- Quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, 
associações comunitárias, entre outros, o Processo de Saúde de Enfermagem corresponde ao usualmente 
denominado nesses ambientes como Consulta de Enfermagem.  (Art. 1, parágrafo 2) 
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado em 18/02/2013. 
 
Questão 34 
A candidata alega que o gabarito foi divulgado como letra C e deveria ter sido divulgado como letra B, contudo a 
SEAP divulgou corretamente como letra B. Pode ter havido equívoco na conferência do gabarito, pois para o cargo 
de Enfermeiro o gabarito seria C. 
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado em 18/02/2013. 
 
Questão 35 
A candidata alega que o gabarito foi divulgado como letra C e deveria ter sido divulgado como letra B, contudo a 
SEAP divulgou corretamente como letra B. Pode ter havido confusão na conferência do gabarito, pois para o cargo 
de Enfermeiro o gabarito seria C. 
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado em 18/02/2013. 
 
Questão 36 
A candidata alega que o gabarito foi divulgado como letra C e deveria ter sido divulgado como letra B, contudo a 
SEAP divulgou corretamente como letra B. Pode ter havido confusão na conferência do gabarito, pois para o cargo 
de Enfermeiro o gabarito seria C. 
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado em 18/02/2013. 
 
Questão 37 
As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois de acordo com a sugestão bibliográfica 
referenciada no concurso (Smeltzer et.al, 2009)  a febre baixa é uma das manifestações da trombose de veia 
profunda, o que invalida a alternativa A e a torna a resposta que responde a questão. Todas as demais alternativas, 
B, C e D, contem as principais manifestações clinicas da doença. 
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme divulgado em 18/02/2013. 
 
Questão 38 
As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois de acordo com a sugestão bibliográfica 
referenciada no concurso (Smeltzer et.al, 2009)  a alternativa B encontra-se incorreta pois a localização mais comum 
e perigosa para um infarto agudo do miocárdio não é o ventrículo direito e sim , o ventrículo esquerdo. Todas as 
outras assertivas estão corretas de acordo com a sugestão bibliográfica indicada no concurso e utilizada para a 
elaboração da questão.  
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado em 18/02/2013. 
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Questão 39 
As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois de acordo com a sugestão bibliográfica 
referenciada no concurso (Smeltzer et.al, 2009)  a alternativa C encontra-se incorreta pois a oligocitemia não é 
considerada um fator de risco para o acidente vascular cerebral. Todas as outras assertivas estão corretas a luz da 
bibliografia indicada no concurso e utilizada para a elaboração da questão.  
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado em 18/02/2013. 
 

ADRIANA DE FÁTIMA SILVA SANTOS 7999 ESPECILISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
Questão 10 
Recurso DEFERIDO. A questão foi ANULADA devido a um equívoco de impressão. 
 

ANA PAULA MOREIRA 
DRIELLY FERNANDA DE SOUZA 

KARINA DE SOUZA 
RACHEL DE CARVALHO FERREIRA 

5653 
3928 
7330 
7329 

FISIOTERAPEUTA 

 

Questão 20 
A  temática explorada no conteúdo foi sobre Vírus, que consta no programa de prova. A questão aborda sobre alguns 
dos principais antivírus comerciais. 
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado em 18/02/2013. 
 

Questão 27 
De acordo  com a Constituição Federal Brasileira, temos que: 
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: 
“I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;” 

Sendo assim, não há que se falar que a alternativa “A” esta correta já que os cargos, empregos e funções publicas 
não são acessíveis somente aos brasileiros, sendo acessíveis também aos estrangeiros, na forma da lei. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme divulgado no gabarito em 18/02/2013. 
 

Questão 31 
A questão diz respeito a Cinesiologia que faz parte do conteúdo do edital, assim como suas afirmativas, sendo assim, 
o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme divulgado em 18/02/2013. 
 

Questão 34 
A digitação não interferiu na interpretação da questão. Sendo assim, o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a 
alternativa “D” conforme divulgado em 18/02/2013. 
 

Questão 36 
A afirmativa encontra-se correta no caso de idosos com problemas pulmonares pode ser feito a reabilitação 
pulmonar  para aumentar sua capacidade pulmonar ocasionando um gasto menor de energia para as atividades de 
vida diária e maior disposição para a realização das atividades, sendo assim, o recurso foi INDEFERIDO, mantém – 
se a alternativa “A” conforme divulgado em 18/02/2013. 
 

Questão 38 
 O questionamento da candidata é improcedente  pois todas as afirmativas estão corretas de acordo com os objetivos 
da GONIOMETRI, sendo assim, o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado em 
18/02/2013. 

DEJANIRA FERREIRA DE REZENDE 6087 HISTORIADOR 

 
Questão 21 
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sabará/MG, temos que: 
- A letra A encontra-se incorreta pois Vencimento é a contra-prestação pecuniária fixa devida ao servidor pelo 
exercício do cargo a ele investido e não remuneração. (art.2, VIII) 
-A letra B encontra-se correta de acordo com o art. 76, parágrafo 6, que assim dispõe  
“§ 6º - É vedado o exercício gratuito das atribuições de cargo público. ‟ 
- A letra C encontra-se correta conforme  “art. 77, Parágrafo Único – O vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens de caráter permanente, é irredutível.”. 
-A letra D encontra-se correta conforme “Art. 76, § 1º - Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, importância 
inferior ao salário- mínimo nacional. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme divulgado em 18/02/2013. 
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Questão 22 
Conforme divulgado no site da SEAP, a resposta correta é a alternativa “D”, de acordo com o Estatuto do servidor 
publico da prefeitura de Sabará: 
“Art. 82) A consignação em folha de pagamento a favor de terceiros pode ser compulsória ou facultativa. 
§ 2º - Consignação Compulsória é o desconto incidente sobre a remuneração do servidor ativo, inativo e pensionista, 
por força de lei ou mandado judicial, com prioridade sobre as facultativas, a saber:  
I - contribuição previdenciária de servidor público; (alternativa A) 
II - pensão alimentícia fixada e determinada em juízo; (alternativa B) 
III - imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;  (alternativa C) 
IV - reposição e indenização ao erário, nos termos do art. 83 desta Lei; V - cumprimento de decisão judicial ou 
administrativa;  
VI - outros descontos compulsórios instituídos por lei. 
A alternativa “D”, Prestação de compra de imóvel residencial em favor de entidade financeira, trata-se de prestação 
facultativa, conforme art.82, parágrafo 3, IV , portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” 
conforme divulgado no gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 24 
De acordo com o Estatuto do servidor publico da prefeitura de Sabará , temos que: 
“Art. 106) Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, adicional correspondente 
a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.” 
Portanto, de acordo com tal artigo a assertiva 2 encontra-se incorreta, estando apenas as assertivas 1 e 3 
corretas conforme dispositivos do mesmo instrumento legal: 
“Art. 108) (...) 
§ 1º - O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) em relação à hora 
normal de trabalho, de segunda a sexta-feira e 100% (cem por cento) em sábados, domingos e feriados. ASSERTIVA 
1. 
Art. 109) O ocupante de cargo em comissão não poderá perceber adicional por serviços extraordinários.  
ASSERTIVA 3 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C”conforme divulgado no gabarito em 18/02/2013. 

 
Questão 34 
O comando da questão solicita a opção verdadeira à temática explorada:” bens ainda hoje preservados na cidade de 
Sabará arrolados pelos órgãos competentes.” As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois 
segundo a página oficial do Instituto Estadual do patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais IEPHA, “Sabará 
possui ainda hoje diversos trechos históricos preservados, especialmente no centro da cidade, onde ainda 
encontramos alguns casarões, especialmente do século 19.  “ 
Em  relação a letra B solicitada pela candidata, a Capela de Nossa Senhora do Rosário, construída parcialmente 
pelos escravos em 1713,  não foi destruída e sim, não foi terminada. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A”conforme divulgado no gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 35 
A questão acima prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação e conhecimentos específicos do assunto 
abordado. Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com relação a 
temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha interposto recurso no sentido, 
ponderamos os seguintes aspectos. O comando da questão solicita a “INADEQUACAO” à temática explorada:“ as 
idéias contidas no livro de Leda Maria Martins  Afrografias da Memória, o reinado do rosário no jatobá.” O que 
confere à alternativa “D”. As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois na letra D que é a 
opção a ser marcada, está negando exatamente o que foi feito por Leda Maria Martins  Afrografias da Memória, o 
reinado do rosário no jatobá, ou seja, “a autora fez algumas opções que comprometem a acuidade da interpretação, 
ao evocar características da cultura nagô para entender manifestações elaboradas por grupos bantos, e ao deixar 
fora da sua análise os componentes católicos do Reinado do Jatobá. Apesar de apontar que "os congadeiros 
definem-se como católicos" e que "o Congado se ergue como efeito dos cruzamentos entre os arquivos simbólicos 
africanos e a herança cristã ocidental", sua análise, além de recorrer a conceitos excessivamente herméticos, não 
buscou entender a contribuição do catolicismo para a construção da identidade do grupo. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D”conforme divulgado no gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 39 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com relação a temáticas e 
idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha interposto recurso no sentido, ponderamos os 
seguintes aspectos. 
O comando da questão solicita a “INADEQUACAO” à temática explorada:“ o que na visão de Emília Viotti seriam os 
verdadeiros pressupostos para a eclosão do movimento republicano.” As considerações do candidato em questão 
não são pertinentes pois: “após examinar, ponderar e expurgar os excessos da argumentação tradicional (a alegada 
tríade de questões: da abolição, militar e religiosa) a autora estabelece o que na sua visão seriam os verdadeiros 
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pressupostos para a eclosão do movimento republicano: as contradições entre os diversos interesses de grupos 
econômicos distintos; a distância das províncias em relação ao centro do poder e, por fim, a dificuldade de 
acomodação política das novas forças econômicas (muito condicionadas pela nova ordem econômica mundial então 
vigente) que acabaram por arrastar o regime monárquico a um nível de inércia que o inviabilizou definitivamente 
como projeto de governo. Enfatiza, ainda , a necessidade de atualizar o discurso historiográfico em razão dos novos 
horizontes da historiografia, o que ,segundo defende ,ajuda a ampliar o campo conceitual do historiador.” 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D”conforme divulgado no gabarito em 18/02/2013. 
 

ALINE GABRIELE RIBEIRO CERQUEIRA 7694 MÉDICO VETERINÁRIO 

 
Questão 06 
E embora o candidato tenha interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”. O comando da questão solicita a alteração da 
forma verbal para o futuro do subjuntivo. O que confere à alternativa “D”. As considerações do candidato em questão 
não são pertinentes, pois ao se passar a forma verbal “dormisse” (pretérito imperfeito do subjuntivo) para o futuro do 
subjuntivo (dormir), o verbo da segunda oração (aprenderia) terá necessariamente que ir para o futuro do presente do 
indicativo, para que  a correlação verbal fique correta.  
E pelas explicações e considerações supracitadas, o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” 
conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 32 
A questão está correta: o período de incubação da Listeria Monocytogenes é de 4 a 21 dias, seus principais sintomas 
são febre, cefaléia, náuseas e vômitos, aborto, meningiete, encefalite e sepsis. Sendo assim, considero o recurso 
indeferido. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 

BARBARA OLIVEIRA DE MAGALHÃES 
BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINTO 
DAYENE JULIEN FIRMO A PERDIGÃO 

HERLEI EDUARDO P DE ARAUJO 
ISABELLA GAUDÊNCIO M. FERREIRA 

LORENA ASSUNÇÃO JORGE 
LUISA CAMPANHA ALVES 

MARLEN VIVIANE OLIVEIRA 

3104 
8528 
5782 
9450 
1806 
7301 
8213 
5362 

ODONTÓLOGO 

 
Referente ao gabarito de Noções de Administração Pública para o Nível Superior, houve retificação em 18/02/2013, 
portanto o gabarito está correto para as questões 21 a 30. 

 
Questão 18 
De acordo o dicionário Michaellis, dispositivo é:  
Dispositivo: 
adj (lat dispositu+ivo) 1 Próprio para dispor. 2 Que contém ordem, prescrição, disposição; determinativo. sm 1 Regra, 
preceito. 2 Dir Artigo de lei. 3 Qualquer peça ou mecanismo de uma máquina destinados a uma função 
especial. 4 InformCada uma das várias peças úteis ou máquinas menores de um equipamento. 
Exemplos: controlador de vídeo, leitora de cartão magnético, mouse etc. D. apontador, Inform: dispositivo de entrada 
que controla a posição de um cursor na tela conforme esse é movido pelo usuário. V também mouse. D. de 
apontamento relativo, Inform: dispositivo de entrada (como um mouse). D. de blocos, Inform:dispositivo que manipula 
vários bytes de dados de uma vez. Ex: unidade de disco.D. de entrada/saída, Inform: V unidade de entrada/saída. D. 
multidisco, Inform:dispositivo que utiliza diversos tamanhos e formatos de discos. D. MIDI, Inform:dispositivo que 
pode receber ou enviar dados MIDI. 
Devido ao conceito de dispositivo, houve equívoco por parte do elaborador, pois a questão não considerou que um 
cabo de rede também pode ser considerado um dispositivo. 
O Recurso foi DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 
Questão 31 
A questão pede uma análise das afirmativas sobre apicetomia, todas elas envolvem o mesmo tema, e todas estão 
corretas. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 33 
 A questão pede uma análise das afirmativas sobre as células do osso alveolar, todos os itens estão corretos. No 
caso do item III Osteoclasto, ele faz parte dessas células e é apenas uma citação de sua localização, que também 
está correta, assim como as outras afirmativas.  
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
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Questão 36 
Toda a prova foi elaborada de acordo com a sugestão bibliográfica e conhecimentos específicos propostos no edital, 
no caso da questão acima podemos citá-las nas noções de interesse Odontopediátrico; soluções anestésicas 
(farmacologia, indicações e contra-indicações), complicações. Terapêutica e Farmacologia: Analgésicos 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 

Questão 38 
Referente aos segundos molares superiores e a partir de qual idade aparecem, com as alternativas da questão o 
candidato pode deduzir que é sobre os decíduos que aparecem à partir dos dois anos.  
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 

Questão 39 
As afirmativas são consideradas como métodos de esterilização. A questão foi clara, a afirmativa I não estava correta 
pelo fato da pressão ser de 1 a 2 atmosferas a um tempo de 15 a 30 minutos. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 

Questão 40 
Raiz com hipercementose é uma Técnica Cirúrgica: Alveolotomia prévia e não Odontossecção. A questão condiz 
com o que foi sugerido. Sendo assim considero o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme 
divulgado em 18/02/2013. 
 

KÉSIA VIANNA BERNARDES 
RENILDE SILVEIRA DE SOUZA 

4092 
7632 

PEB – LETRAS / LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Referente ao gabarito de Noções de Administração Pública para o Nível Superior, houve retificação em 18/02/2013, 
portanto o gabarito está correto para as questões 11 a 20. 
 

Questão 27 
O comando da questão solicita a “INADEQUACAO” à temática explorada: 
“ Educação Integral”. As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois a falha na digitação do 
número 9 no lugar do número 8 não exclui a alternativa “C” como INCORRETA.  
A Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica complementando a educação da família e a 
comunidade. 
 Seção II - Da Educação Infantil 
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da 
criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 
família e da  comunidade. 
Recurso INDEFERIDO, matem – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado em 18/02/2013.  
 

Questão 39 
O comando da questão solicita a INADEQUAÇÃO às normas de concordância da língua culta padrão. O que confere 
à alternativa “D”. As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois na alternativa C, mesmo não 
tendo sido colocado a conjunção  aditiva “e”, não comprometeu a concordância da frase. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 

 

WANDERLEY DORNELAS DA COSTA 9706 PEB - MATEMÁTICA 
 

Questão 38 
Houve falha por parte do elaborador da prova a palavra do enunciado seria "INCORRETOS", pois só está correta a 
primeira afirmativa, ou seja a letra a da questão o restante é falso. 
Recurso DEFERIDO a questão foi ANULADA. 

 

Questão 39 
Houve falha por parte do elaborador da prova que ficou faltando do lado da raíz quadrada de três o x, o que muda em 
muito a questão, pois a mesma daria tagente de 60 graus se este X existisse. Recurso DEFERIDO a questão foi 
ANULADA. 

VLADIMIR ROCHA FERREIRA 0880 PEB - ENSINO RELIGIOSO 

 
Questão 19 
O comando da questão solicita a resposta que contem a sequência de respostas corretas , conforme o julgamento 
das assertivas como verdadeiro ou falso. As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois de 
acordo com a Lei Orgânica, Municipal de Sabará, encontramos as afirmativas da questão nos seguintes dispositivos: 
( ) O agente público motivará o ato administrativo que praticar, explicitando-lhe o fundamento legal, o fático e a 
finalidade. (art.93, parágrafo 4) 
( ) O servidor será aposentado compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao 
tempo de serviço. (art.98,II) 
( ) É vedado ao servidor municipal desempenhar atividades que não seja própria do cargo de que for titular, exceto 
quando ocupar cargo em comissão ou desempenhar função de confiança. (art. 100) 
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Sendo assim, conforme a legislação que embasa a questão todas as afirmativas estão corretas, sendo mantido o 
gabarito. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 23 
O comando da questão solicita a “ADEQUACAO” à temática explorada:“ Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 
8069) “. O que confere à alternativa “D”. As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois o  
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069) no artigo 54 esclarece que o ensino médio, creche ou pré-escola  
também é obrigatório e gratuito, portanto   o acréscimo  ou ausência da palavra  “FUNDAMENTAL” NÃO ANULA A 
ALTERNATIVA CORRETA QUE É A LETRA D  
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:  
        I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;  
        II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;  
        III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 
ensino;  
        IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;  
        V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de 
cada um;  
        VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador;  
       VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde.  
        § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.  
        § 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa 
responsabilidade da autoridade competente.  
        § 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, 
junto aos pais ou responsável, pela freqüência à escola. 
Recurso INDEFERIDO mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado em 18/02/2013. 
 
Questão 29 
O comando da questão solicita a “INADEQUACAO” à temática explorada: 
“Currículo do Ensino Fundamental e Médio e a LDB (9394/96) atualizada”.  O que confere à alternativa “B”. 
As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois o Currículo têm uma  Base Nacional comum   
sendo que a parte diversificada  deve ser elaborada de acordo com  as  características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da clientela e não determinado como afirma a alternativa “ B”. O enunciado da 
questão solicita do candidato a observação da Lei de Diretrizes e Bases da educação Educacional atualizada. 
Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, 
em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características 
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 
§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da 
matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. 
4º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação 
do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. 
§ 5º Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de pelo 
menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das 
possibilidades da instituição. 

§ 6
o
  A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que trata 

o § 2
o
 deste artigo. 
 (Incluído pela Lei nº 11.769, de 2008) O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 

Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 Art. 1

o
  O art. 26 da Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 6

o
: 

“Art. 26.   
§ 6

o
  A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que trata o § 2

o
 

deste artigo.” (NR) 
Art. 2

o
  (VETADO) 

Art. 3
o
  Os sistemas de ensino terão 3 (três) anos letivos para se adaptarem às exigências estabelecidas nos arts. 

1
o
 e 2

o
 desta Lei. 

Art. 4
o
  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se 
obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008). 

Acrescenta § 5
o
 ao art. 32 da Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir conteúdo que trate dos 

direitos das crianças e dos adolescentes no currículo do ensino fundamental. 

O VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1

o
  O art. 32 da Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5

o
: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11769.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Msg/VEP-622-08.htm
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“Art. 32 
§ 5

o
  O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das 

crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei n
o
 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado.”  (NR) 
Art. 2

o
  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  25  de  setembro  de 2007; 186
o
 da Independência e 119

o
 da República. 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado em 18/02/2013. 
 
Questão 33 
Recurso DEFERIDO, houve equívoco na montagem por parte do elaborador, e a questão foi ANULADA. 
 
Questão 39 
O comando da questão pede o item que não se enquadra nas respostas possíveis como norteadoras do sentido da 
vida além morte. As considerações do candidato não são pertinentes pois segundo os Parâmetros Curriculares 
Nacional Ensino Religioso: 
Caracterização geral do ensino religioso 
Hoje, o fenômeno religioso é a busca do Ser frente à ameaça do Não-ser. Basicamente a humanidade ensaiou quatro 
respostas possíveis com norteadores do sentido da vida além morte: 
         A Ressurreição 
         A Reencarnação 
         O Ancestral 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 

ADRILIANE CRISTINA PINTO 
JULIANA PACHECO VIEGAS 

LUIZA PEREIRA DOS REIS BRITO 
SILVIA DA SILVA 

8510 
7687 
4939 
8490 

PEB – SÉRIES INICIAIS 

                                           
Questão 02  
As considerações do  candidato  não são pertinentes pois na internet consta apenas uma questão discurssiva onde a 
resposta ao enunciado cita o sinônimo da palavra “obscuridade”. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 

 

Questão 09 
O comando da questão solicita a alternativa que completa corretamente as frases.  O que confere à alternativa “C”.As 
considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois  o que se questiona é o conhecimento em relação 
ao uso do sinal indicativo de crase ou não. De acordo com as regras não se coloca o sinal de crase antes de 
pronomes de tratamento. Portanto, na alternativa “D”, há o “a” craseado e com isso a frase fica incorreta. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 

Questão 11 
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sabará/MG, temos que: 
- A letra A encontra-se incorreta pois Vencimento é a contra-prestação pecuniária fixa devida ao servidor pelo 
exercício do cargo a ele investido e não remuneração. (art.2, VIII) 
- A letra B encontra-se correta de acordo com o art. 76, parágrafo 6, que assim dispõe  
“§ 6º - É vedado o exercício gratuito das atribuições de cargo público.‟ 
- A letra C encontra-se correta conforme  “art. 77, Parágrafo Único – O vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens de caráter permanente, é irredutível.”. 
- A letra D encontra-se correta conforme “Art. 76, § 1º - Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, 
importância inferior ao salário- mínimo nacional. 
Portanto, não se pode falar que todas as opções estão corretas, sendo a alternativa  “A”, a resposta correta.  
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme divulgado no gabarito em 18/02/2013. 
 

Questão 12 
A candidata impetrou recurso contestando a falta de pontuação adequada na questão, contudo todas as alternativas 
estão escritas conforme a legislação. De acordo com o Estatuto do Servidor Publico da Prefeitura de Sabará, temos 
que: 
“Art. 82) A consignação em folha de pagamento a favor de terceiros pode ser compulsória ou facultativa. 

§ 2º - Consignação Compulsória é o desconto incidente sobre a remuneração do servidor ativo, inativo e pensionista, 
por força de lei ou mandado judicial, com prioridade sobre as facultativas, a saber:  
I - contribuição previdenciária de servidor público; (alternativa A) 

II - pensão alimentícia fixada e determinada em juízo; (alternativa B) 

III - imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;  (alternativa C) 

IV - reposição e indenização ao erário, nos termos do art. 83 desta Lei;  
V - cumprimento de decisão judicial ou administrativa;  
VI - outros descontos compulsórios instituídos por lei. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art32%C2%A75
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A alternativa D, Prestação de compra de imóvel residencial em favor de entidade financeira, trata-se de prestação 
facultativa, conforme art.82, parágrafo 3, IV , portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” 
conforme divulgado no gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 13 
A candidata impetrou recurso contra a questão, sem fundamentação lógica, argumentando falta de pontuação, o que 
não foi verificado, portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado no gabarito 
em 18/02/2013. 
 
Questão 22 
As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois a Lei nº 10.639/2003:  
  Art. 1

o
 A Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B: 

"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino 
sobre História e Cultura Afro-Brasileira. ( Alternativa B) 
§ 1

o
 O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos 

Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 
§ 2

o
 Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo 

escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. ( Alternativa A) 
"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como „Dia Nacional da Consciência Negra‟." 
(Alternativa C) 
 O enunciado da questão supracitada é “Assinale a alternativa INCORRETA”  é   a  alternativa D está INCORRETA, 
não faz parte da lei nº 10,639/2003.  
D) O ensino fundamental regular será ministrado em todas as comunidades, inclusive indígenas, na língua 
portuguesa ou indígena. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado no gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 29 
O comando da questão solicita a “INADEQUACAO” à temática explorada: 
“Currículo do Ensino Fundamental e Médio e a LDB (9394/96) atualizada”.  O que confere à alternativa “B”. 
As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois o Currículo têm uma  Base Nacional comum   
sendo que a parte diversificada  deve ser elaborada de acordo com  as  características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da clientela e não determinado como afirma a alternativa “ B”. O enunciado da 
questão solicita do candidato a observação da Lei de Diretrizes e Bases da educação Educacional atualizada. 
Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, 
em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características 
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 
§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da 
matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. 
4º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação 
do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. 
§ 5º Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de pelo 
menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das 
possibilidades da instituição. 

§ 6
o
  A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que trata 

o § 2
o
 deste artigo. 
 (Incluído pela Lei nº 11.769, de 2008) O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 

Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 Art. 1

o
  O art. 26 da Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 6

o
: 

“Art. 26.   
§ 6

o
  A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que trata o § 2

o
 

deste artigo.” (NR) 
Art. 2

o
  (VETADO) 

Art. 3
o
  Os sistemas de ensino terão 3 (três) anos letivos para se adaptarem às exigências estabelecidas nos 

arts. 1
o
 e 2

o
 desta Lei. 

Art. 4
o
  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se 
obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008). 

Acrescenta § 5
o
 ao art. 32 da Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir conteúdo que trate dos 

direitos das crianças e dos adolescentes no currículo do ensino fundamental. 

O VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1

o
  O art. 32 da Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5

o
: 

“Art. 32 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11769.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Msg/VEP-622-08.htm
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§ 5
o
  O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das 

crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei n
o
 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado.”  (NR) 
Art. 2

o
  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  25  de  setembro  de 2007; 186
o
 da Independência e 119

o
 da República. 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado em 18/02/2013. 
 

Questão 37 
 Recurso DEFERIRO, questão ANULADA por conter duas alternativas incorretas. 
 

JACQUELINE ALVES DE OLIVEIRA 
KATIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS 

LEONARDO PERDIGÃO PIMENTA 

2183 
7359 
5028 

PSICÓLOGO 

 
Questão 13 
Houve equívoco do elaborador da prova no tocante ao conteúdo do programa de provas.  
Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 
Questão 21 
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sabará/MG, temos que: 
- A letra A encontra-se incorreta pois Vencimento é a contra-prestação pecuniária fixa devida ao servidor pelo 
exercício do cargo a ele investido e não remuneração. (art.2, VIII) 
-A letra B encontra-se correta de acordo com o art. 76, parágrafo 6, que assim dispõe  
“§ 6º - É vedado o exercício gratuito das atribuições de cargo público. ‟ 
- A letra C encontra-se correta conforme  “art. 77, Parágrafo Único – O vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens de caráter permanente, é irredutível.”. 
-A letra D encontra-se correta conforme “Art. 76, § 1º - Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, importância 
inferior ao salário- mínimo nacional. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme divulgado em 18/02/2013. 
 
Questão 32  
Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
  
Questão 36 
Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA por equívoco na montagem da prova. 
 
 
Questão 38 
Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA por equívoco na montagem da prova. 
 
Questão 39 
Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA por equívoco na montagem da prova. 
 

AMANDA ALVES COSTA 
KELIANE DE OLIVEIRA 

SIRLAINE VIEIRA DA CRUZ 

3097 
16634 
8949 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 
Questão 31 
Recurso DEFERIDO por conter erro de digitação, retifica – se a questão de “B” para alternativa “D”. 
 
Questão 33 
Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA, pois faltaram dados na questão. 
 
Questão 35 
Recurso DEFERIDO, retifica – se a questão de “B” para alternativa  “D”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art32%C2%A75


19 
 

 

Ensino Médio 

Nome N° de Inscrição Cargo 

ANDRÉ SOARES DIAS 
DEIVILA VALÉRIA MARÇAL 

1964 
4422 

ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Após análise e revisão da prova aplicada para o cargo de Assistente de Educação Básica, verificamos que todas as 
questões foram elaboradas de acordo com os programas de prova constante do Edital do Concurso. 
 
Questão 05 
As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois de acordo com as regras de concordância 
nominal, a palavra “bastante” pode funcionar como adjetivo, pronome adjetivo ou advérbio. Como adjetivo ou 
pronome adjetivo concordará com o substantivo a que se refere. A frase em questão é: “A bibliotecária avisou 
“bastantes” vezes que, para o empréstimo de livros e revistas...” e para que ela fique correta a palavra “bastante” 
deve ir para o plural concordando com o substantivo “vezes”. “Bastante” quando funciona como advérbio liga-se a um 
verbo, adjetivo ou advérbio e nunca varia. Exemplo: “A bibliotecária é bastante simpática.” Nesse caso, “bastante” é 
advérbio e não varia porque está ligada ao adjetivo “simpática”.  
De acordo com Ernani Terra, em Curso Prático de Gramática, Editora Scipione: “É muito fácil verificar se a palavra 
“bastante” deve ou não ser flexionada: basta substituí-la na frase por “muito”. Quando a palavra “muito” se flexiona, 
“bastante” também deve ser flexionada.” 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 

 
Questão 07 
O comando da questão solicita que se assinale a alternativa CORRETA de acordo com a norma culta. O que confere 
à alternativa “C”. As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois o verbo “fazer” quando indica 
tempo é impessoal, isto é, não tem sujeito e se apresenta na terceira pessoa do singular. Na frase em questão, 
temos “nesta cidade” como adjunto adverbial de lugar. Observe que é uma oração sem sujeito. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 

 
Questão 27 
De acordo com a LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, temos que: 
“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 notadamente: 
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 
competência; (letra D) 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; (Letra B) 
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; (letra C) 
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.” 
A alternativa A não encontra-se elencada nos incisos deste artigo, sendo ato de improbidade administrativa contudo, 
que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens (art.10) e não ato de improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da administração pública (art.11), como solicita a questão. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado em 18/02/2013. 
 
Questão 30 
De acordo com a lei orgânica municipal de Sabará, temos que: 
Art. 97. O Município instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública 
direta, das autarquias e das fundações públicas.  
§ 1.º - É obrigatório o quadro de lotação numérica de cargos, empregos e funções, sem o que não será permitida a 
nomeação ou contratação de servidores.  
§ 2.º - A política de pessoal obedecerá as seguintes diretrizes:  
I - valorização e dignificação da função pública e do servidor público;   
II - profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público;  (alternativa A) 
III - constituição de quadro dirigente, mediante formação e aperfeiçoamento de administradores;  
IV - sistema do mérito objetivamente apurado para o ingresso no serviço e desenvolvimento na carreira;  
V - remuneração compatível com a complexidade e as responsabilidades das tarefas e com a escolaridade exigida 
para o seu desempenho;  (alternativa B) 
VI - férias prêmio de 03 (três) meses a cada período de 05 (cinco) anos de efetivo serviço público municipal, admitida 
sua conversão em espécie por opção do servidor; (redação dada pela emenda 031, de 01/07/08.)  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.429-1992?OpenDocument
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VII - adicional por tempo de serviço, a cada 03 (três) anos de efetivo exercício; ( redação dada pela emenda 003, de 
14/12/92.)  (alternativa D) 
VIII - promoção de acordo com a legislação Municipal específica; 
Portanto, a única alternativa em desacordo com a legislação é a alternativa C, pois de acordo com o art. 97, VI, as 
ferias premio serão de 3 meses e não 6 meses como afirma a alternativa C. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado em 18/02/2013. 
 

BRENO CÉSAR DA SILVA MENDES 
FERNANDA DINIZ GONÇALVES 

MANUELA AUGUSTA DINIZ SIQUEIRA 
MARCIO JOSÉ DE SOUZA 

WELMA SOARES MACIEIRA DIAS 

2467 
9184 
12104 
5611 
1970 

ASSISTENTE TÉCNICO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA 

Questão 05 
As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois de acordo com as regras de concordância 
nominal, a palavra “bastante” pode funcionar como adjetivo, pronome adjetivo ou advérbio. Como adjetivo ou 
pronome adjetivo concordará com o substantivo a que se refere. A frase em questão é: “A bibliotecária avisou 
“bastantes” vezes que, para o empréstimo de livros e revistas...” e para que ela fique correta a palavra “bastante” 
deve ir para o plural concordando com o substantivo “vezes”. “Bastante” quando funciona como advérbio liga-se a um 
verbo, adjetivo ou advérbio e nunca varia. Exemplo: “A bibliotecária é bastante simpática.” Nesse caso, “bastante” é 
advérbio e não varia porque está ligada ao adjetivo “simpática”.  
De acordo com Ernani Terra, em Curso Prático de Gramática, Editora Scipione: “É muito fácil verificar se a palavra 
“bastante” deve ou não ser flexionada: basta substituí-la na frase por “muito”. Quando a palavra “muito” se flexiona, 
“bastante” também deve ser flexionada.” 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 07 
O comando da questão solicita que se assinale a alternativa CORRETA de acordo com a norma culta. O que confere 
à alternativa “C”. As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois o verbo “fazer” quando indica 
tempo é impessoal, isto é, não tem sujeito e se apresenta na terceira pessoa do singular. Na frase em questão, 
temos “nesta cidade” como adjunto adverbial de lugar. Observe que é uma oração sem sujeito. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 14 
Houve equívoco por parte da banca na elaboração da questão. O recurso foi DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 

 
Questão 20 
A questão aborda que as afirmativas abaixo estão corretas sobre software e hardware e todas as alternativas 
apresentam essa temática. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 27 
De acordo com a LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, temos que: 
“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 notadamente: 
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 
competência; (letra D) 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; (Letra B) 
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; (letra C) 
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.” 
A alternativa “A” não encontra-se elencada nos incisos deste artigo, sendo ato de improbidade administrativa 
contudo, que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens (art.10) e não ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da administração pública (art.11), como solicita a questão. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado em 18/02/2013. 
 
 
 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.429-1992?OpenDocument
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Questão 30 
De acordo com a lei orgânica municipal de Sabará, temos que: 
Art. 97. O Município instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública 
direta, das autarquias e das fundações públicas.  
§ 1.º - É obrigatório o quadro de lotação numérica de cargos, empregos e funções, sem o que não será permitida a 
nomeação ou contratação de servidores.  
§ 2.º - A política de pessoal obedecerá as seguintes diretrizes:  
I - valorização e dignificação da função pública e do servidor público;   
II - profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público;  (alternativa A) 
III - constituição de quadro dirigente, mediante formação e aperfeiçoamento de administradores;  
IV - sistema do mérito objetivamente apurado para o ingresso no serviço e desenvolvimento na carreira;  
V - remuneração compatível com a complexidade e as responsabilidades das tarefas e com a escolaridade exigida 
para o seu desempenho;  (alternativa B) 
VI - férias prêmio de 03 (três) meses a cada período de 05 (cinco) anos de efetivo serviço público municipal, admitida 
sua conversão em espécie por opção do servidor; (redação dada pela emenda 031, de 01/07/08.)  
VII - adicional por tempo de serviço, a cada 03 (três) anos de efetivo exercício; ( redação dada pela emenda 003, de 
14/12/92.)  (alternativa D) 
VIII - promoção de acordo com a legislação Municipal específica; 
Portanto, a única alternativa em desacordo com a legislação é a alternativa “C”, pois de acordo com o art. 97, VI, as 
ferias premio serão de 3 meses e não 6 meses como afirma a alternativa “C”. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado em 18/02/2013. 
 
Questão 32 
Houve equívoco na digitação da alternativa “D” que repetiu a frase “Ciências da Natureza, Matemática e suas 
Tecnologias e Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias”. 
Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 
Questão 34 
As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois a escrituração é escolar, não cabendo outro 
tipo como, por exemplo, fiscal ou contábil. O enunciado da questão está correto.  
Art. 5º. São documentos relativos à Escrituração Escolar: 
I - ficha de matrícula; 
II - diário de classe; 
III - ficha individual;  
IV - ficha descritiva dos anos iniciais do Ensino Fundamental; 
V - histórico escolar do Ensino Fundamental e Médio e respectivas modalidades, quando houver; 
V I - ata dos resultados finais; 
VII - ata dos resultados especiais; 
VIII - certificado(s) e diploma(s);  
IX - declaração. 
As atribuições relativas ao preenchimento de dados obrigatórios no Diário de Classe são exclusivamente de dois 
profissionais – do professor e do secretário. Cada um fará as anotações e os lançamentos sob sua responsabilidade, 
não interferindo no campo do outro. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito 
divulgado em 18/02/2013 
 
Questão 36 
As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois a lei refere-se ao Ensino Fundamental, sendo 
que a digitação da questão não interfere na resposta do candidato, que é a letra “B” a alternativa  inadequada: O 
ensino fundamental, é realizado através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde. O que domina os procedimentos do ensino fundamental tem condições de  
responder a questão citada. Todas as alternativas condizem com a lei. 
LEI Nº 11.274, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2006. 
Art. 3

o
 O art. 32 da Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se 
aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 
...................." (NR) 

Art. 4
o
 O § 2

o
 e o inciso I do § 3

o
 do art. 87 da Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passam a vigorar com a 

seguinte redação: 
"Art. 87 
§ 2

o
 O poder público deverá recensear os educandos no ensino fundamental, com especial atenção para o grupo de 

6 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade e de 15 (quinze) a 16 (dezesseis) anos de idade. 
§ 3

o
 I – matricular todos os educandos a partir dos 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental; 

a) (Revogado) 
b) (Revogado) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.274-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art32.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art87%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art87%C2%A73i
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c) (Revogado) 
.............................." (NR) 
Art. 5

o
 Os Municípios, os Estados e o Distrito Federal terão prazo até 2010 para implementar a obrigatoriedade para 

o ensino fundamental disposto no art. 3
o
 desta Lei e a abrangência da pré-escola de que trata o art. 2

o
 desta Lei..  

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado em 18/02/2013. 
 

GUSTAVO BRUZZI M. DE CASTRO 
PRISCILA SIMÕES CUNHA COSTA 

7637 
12882 

FISCAL MUNICIPAL 

 
Questão 32 
As considerações do candidato em questão não são pertinentes, segundo o Código Tributário de Sabará. 
SEÇÃO  II 
SUJEITO PASSIVO 
Art. 201 - Contribuinte do imposto é o prestador do serviço. 
 § 3º - Para efeito de incidência do ISSQN, equiparam-se a empresa: 
I - o profissional autônomo que, no exercício de sua atividade, valer-se do auxílio de mais de uma pessoa física, 
empregadas ou não, ou de 1 (um) ou mais profissionais com habilitação idêntica à sua, empregados ou não; 
II - os profissionais autônomos, ainda que de formação distinta, que se agruparem para prestação de serviços em um 
único estabelecimento. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado no gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 35 
Houve equívoco por parte do elaborador da prova que não colocou o termo “EXCETO”. Recurso DEFERIDO, a 
questão foi ANULADA. 
 
Questão 38 
Houve equívoco por parte do elaborador da prova que não colocou o termo “EXCETO”. Recurso DEFERIDO, a 
questão foi ANULADA. 
 

AGRINÉLIO DO AMARAL JÚNIOR    
BRUNO DE OLIVEIRA RIBEIRO HENRIQUE 

EDUARDO JANUARIO 
REGILAINE ALVARENGA DE BARROS                                       

6723 
10019 
4855 
3235 

OFICIAL ADMINISTRATIVO 

 
Questão 20 
A questão aborda que as afirmativas abaixo estão corretas sobre software e hardware e todas as alternativas 
apresentam essa temática. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 21 
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sabará, encontramos as afirmativas da questão 
nos seguintes dispositivos: 
“Art. 78) Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior ao subsídio 
do Prefeito Municipal.” 
“Art. 76 (...) 
§ 5º - É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais do mesmo Poder, ressalvadas as 
vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.” 
“Art. 77)  (...) 
Parágrafo Único – O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. 
Sendo assim, todas as afirmativas apresentadas estão corretas, sendo mantido a letra D como gabarito da questão. “ 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 27 
De acordo com a LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, temos que: 
“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 notadamente: 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 
competência; (letra D) 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; (Letra B) 
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; (letra C) 
V - frustrar a licitude de concurso público; 
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 
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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.” 
A alternativa “A” não encontra-se elencada nos incisos deste artigo, sendo ato de improbidade administrativa 
contudo, que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens (art.10) e não ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da administração pública (art.11), como solicita a questão. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado em 18/02/2013. 
 
Questão 32 
Houve equívoco por parte do elaborador da prova, pois o sinal de negativo do lado do PI não apareceu o que tornou 
a função crescente e não decrescente como está escrito. 
Recurso DEFERIDO a questão foi ANULADA. 
 

FABIANE SOARES DIAS BEDETTI 
TAYANE APARECIDA FERNANDES 

1831 
4514 

SUPERVISOR DE OBRAS E ORÇAMENTO 

 
Questão 05 
As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois de acordo com as regras de concordância 
nominal, a palavra “bastante” pode funcionar como adjetivo, pronome adjetivo ou advérbio. Como adjetivo ou 
pronome adjetivo concordará com o substantivo a que se refere. A frase em questão é: “A bibliotecária avisou 
“bastantes” vezes que, para o empréstimo de livros e revistas...” e para que ela fique correta a palavra “bastante” 
deve ir para o plural concordando com o substantivo “vezes”. “Bastante” quando funciona como advérbio liga-se a um 
verbo, adjetivo ou advérbio e nunca varia. Exemplo: “A bibliotecária é bastante simpática.” Nesse caso, “bastante” é 
advérbio e não varia porque está ligada ao adjetivo “simpática”.  
De acordo com Ernani Terra, em Curso Prático de Gramática, Editora Scipione: “É muito fácil verificar se a palavra 
“bastante” deve ou não ser flexionada: basta substituí-la na frase por “muito”. Quando a palavra “muito” se flexiona, 
“bastante” também deve ser flexionada.” 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 07 
O comando da questão solicita que se assinale a alternativa CORRETA de acordo com a norma culta. O que confere 
à alternativa “C”. As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois o verbo “fazer” quando indica 
tempo é impessoal, isto é, não tem sujeito e se apresenta na terceira pessoa do singular. Na frase em questão, 
temos “nesta cidade” como adjunto adverbial de lugar. Observe que é uma oração sem sujeito. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 15 
O comando da questão solicita ao candidato encontrar os valores dos coeficientes “a, b, c e d” dos polinômios. As 
considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois o conteúdo Polinômios constava do programa e o 
método é uma forma de se fazer a divisão de um polinômio por um binômio, como divisão faz parte das operações de 
polinômios e está completamente dentro do conteúdo da matéria solicitada mesmo não tendo conhecimento do 
dispositivo Prático o candidato poderia montar o polinômio e o binômio com as informações fornecidas encontrando 
assim a resposta da questão 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 27 
De acordo com a LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, temos que: 
“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 notadamente: 
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 
competência; (letra D) 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; (Letra B) 
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; (letra C) 
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.” 
A alternativa A não encontra-se elencada nos incisos deste artigo, sendo ato de improbidade administrativa contudo, 
que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens (art.10) e não ato de improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da administração pública (art.11), como solicita a questão. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado em 18/02/2013. 

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


24 
 

 
Questão 30 
De acordo com a lei orgânica municipal de Sabará, temos que: 
Art. 97. O Município instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública 
direta, das autarquias e das fundações públicas.  
§ 1.º - É obrigatório o quadro de lotação numérica de cargos, empregos e funções, sem o que não será permitida a 
nomeação ou contratação de servidores.  
§ 2.º - A política de pessoal obedecerá as seguintes diretrizes:  
I - valorização e dignificação da função pública e do servidor público;   
II - profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público;  (alternativa A) 
III - constituição de quadro dirigente, mediante formação e aperfeiçoamento de administradores;  
IV - sistema do mérito objetivamente apurado para o ingresso no serviço e desenvolvimento na carreira;  
V - remuneração compatível com a complexidade e as responsabilidades das tarefas e com a escolaridade exigida 
para o seu desempenho;  (alternativa B) 
VI - férias prêmio de 03 (três) meses a cada período de 05 (cinco) anos de efetivo serviço público municipal, admitida 
sua conversão em espécie por opção do servidor; (redação dada pela emenda 031, de 01/07/08.)  
VII - adicional por tempo de serviço, a cada 03 (três) anos de efetivo exercício; ( redação dada pela emenda 003, de 
14/12/92.)  (alternativa D) 
VIII - promoção de acordo com a legislação Municipal específica; 
Portanto, a única alternativa em desacordo com a legislação é a alternativa C, pois de acordo com o art. 97, VI, as 
ferias premio serão de 3 meses e não 6 meses como afirma a alternativa C. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado em 18/02/2013. 
 
Questão 31 
O comando da questão pede o item que não parte de um cronograma físico de obra o que confere a nenhuma das 
alternativas em pergunta, houve equívoco na elaboração das respostas faltando opção correta para resposta em 
questão.  
Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 
Questão 32 
O comando da questão solicita o nome dado aos métodos abrangidos pela PLANIMETRIA e ALTIMETRIA, ou seja, a 
FUSÃO dos métodos o que confere à alternativa “A”. Os dois métodos pertencem Topografia, mas a pergunta difere 
do questionamento do candidato. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 34 
O comando da questão pede o item que não parte de um sistema predial de esgoto sanitário o que remete a 
alternativa „‟A‟‟. Não existe coletor variável em sistema de esgoto predial, coletor variável trata-se de uma peça 
automotiva, sendo assim a única opção ser marcada na questão. Em condomínios prediais com vários blocos, é 
possível encontrar poço de esgoto também conhecido como poço de visita, uma câmara visitável através de uma 
abertura existente na sua parte superior, ao nível do terreno, destinado a permitir a reunião de dois ou mais trechos 
consecutivos e a execução dos trabalhos de manutenção nos trechos a ele ligados. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 39 
O comando da questão pede o item que não se enquadra nas condições de conforto nos locais de trabalho, o que 
confere a nenhuma das alternativas, sendo que houve um equívoco na elaboração das respostas faltando opção 
correta. 
Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 
Questão 40 
O comando da questão pede o item o resultado do calculo de corrente, o que confere a alternativa „‟B‟‟ como a 
resposta correta. Porem houve um equívoco de digitação na prova sendo adicionado o numero 3 junto do A, gerando 
duvida na resposta.  
Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 

RODRIGO AUGUSTO VIEIRA MENEZES 16941 SUPERVISOR DE SISTEMA 

 
Questão 12 
Houve equívoco por parte do elaborador da prova, o sinal de negativo do lado do PI não apareceu o que tornou a 
função crescente e não decrescente como está escrito. 
Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
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ELIANA CÁSSIA BRAZ REIS 
GISELLE SUELY SOARES 
ELAINE MARIA COELHO 

5699 
12402 
2250 

TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL 

 
Questão 20 
A questão aborda que “as afirmativas abaixo estão corretas sobre software e hardware” e todas as alternativas 
apresentam essa temática. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 27 
De acordo com a LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, temos que: 
“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 notadamente: 
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 
competência; (letra D) 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; (Letra B) 
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; (letra C) 
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.” 
A alternativa “A” não encontra-se elencada nos incisos deste artigo, sendo ato de improbidade administrativa 
contudo, que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens (art.10) e não ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da administração pública (art.11), como solicita a questão. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado em 18/02/2013. 

 
Questão 32 
As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois de acordo com as Diretrizes da Política 
Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde: 
6. AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA  ATENÇÃO BÁSICA 
À atenção básica compete assumir a responsabilidade pela detecção das necessidades, providenciar os 
encaminhamentos requeridos em cada caso e monitorar a evolução da reabilitação, bem como acompanhar e manter 
a reabilitação no período pós-tratamento. Considerando a complexidade dos problemas que demandam à rede de 
atenção básica e a necessidade de buscar - se continuamente formas de ampliar a oferta e qualidade dos serviços 
prestados, recomenda-se a organização e desenvolvimento de ações de: 
6.3. Inclusão de procedimentos mais complexos na atenção básica 
Deve-se considerar a possibilidade de, em cada local, inserir na atenção básica procedimentos como pulpotomias, 
restauração de dentes com cavidades omplexas ou pequenas fraturas dentárias e a fase clínica da instalação de 
próteses dentárias elementares, bem como tratamento periodontal que não requeira procedimento cirúrgico.Tais 
procedimentos contribuem para aumentar o vínculo, ampliar a credibilidade e o reconhecimento do valor da 
existência do serviço público odontológico em cada local, aumentando-lhe o impacto e a cobertura. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado em 18/02/2013. 
 

CRISTIANE CARLA CARDOSO SILVA 
LUCIANE DE CÁSSIA SANTIAGO PINTO 

1098 
1104 

TÉCNICO DE SAÚDE / ANÁLISES 
CLÍNICAS 

 
Questão 32 
Houve um equívoco na digitação do gabarito. Recurso DEFERIDO, altera – se a resposta para alternativa “C”. 
 

ALEXANDRE DIAS DA SILVA 
FABIANO FONSECA DE ATAÍDE 

2689 
7289 

TÉCNICO DE SAÚDE / RADIOLOGIA 

 
Questão 23 
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sabará, a alternativa incorreta é a letra A pois não 
se trata de serviço ordinário e sim de serviço extraordinário, o serviço que é executado fora do horário normal do 
expediente e previamente autorizado pela chefia imediata. 

 De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sabará, temos que: 
“Art. 107) Serviço extraordinário é todo e qualquer serviço executado fora do horário normal do expediente e 
previamente autorizado pela chefia imediata.” 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme divulgado no gabarito em 18/02/2013. 
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Questão 32 
Segundo a bibliografia utilizada na elaboração da questão (BOISSON, 2007), sobre Identificação das Radiografias, a 
resposta correta é a alternativa B “Identificação é colocar o numerador de maneira que apareça na radiografia, com a 
data do exame, número de registro do paciente no hospital ou no serviço de radiologia e se possível as 
iniciais do nome do paciente”. 
Ainda que a resposta estivesse incompleta, como alegado pelo candidato através da bibliografia que ele utilizou, a 
resposta não está incorreta. O enunciado pede que seja marcada a alternativa correta dentre as opções que há na 
questão e a única que atende tais requisitos é a alternativa B.  
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 34 
Segundo BOISSON, 2007, a PA com Desvio Radial é a seguinte: 
Região anterior do punho em linha com a mão, apoiada sobre o chassi e a mesa. A mão deve sofrer um desvio 
interno, sem que o antebraço seja movido. Esta projeção apresenta com boa definição os ossos da parede 
medial do punho: pisiforme, piramidal e capitato. Raio central perpendicular, penetrando 1 cm abaixo do processo 
estilóide da ulna, no centro do punho. Ainda segundo a bibliografia utilizada pelo candidato, nota-se que seu 
argumento se embasa na FLEXÃO ULNAR e não RADIAL, conforme pede o enunciado da questão. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 35 
O argumento do candidato referente ao enunciado da questão não procede, observemos a questão:  

Sobre AXIAL – infero-superior, analise as afirmativas abaixo. 
  
I - Chassis apoiado na região superior do ombro, com o acrômio coincidindo com o seu ponto central. 
II - O paciente faz a abdução máxima que conseguir, apoiando o braço doente em qualquer anteparo. 
III - O outro braço deve firmar o chassis, de maneira que não se movimente na hora da exposição. 
IV - Raio central com uma inclinação tal que penetre na região axilar e saia no acrômio perpendicular aos 
chassis. 
V - As incidências axiais apresentam extrema importância nas fraturas e luxações, pois a região visualizada 
como numa incidência lateral, podendo-se ver os deslocamentos anteriores e posteriores dos ossos ou dos 
fragmentos ósseos. 

No enunciado há a informação de que é uma “axial de ombro”, segundo BONTRAGER, 1999, “As incidências infero-
superiores são frequentemente feitas para os ombros e o quadril, onde o RC penetra abaixo ou inferiormente e sai 
acima ou superiormente”, sendo assim não tem como se confundir, cabe ao candidato analisar as afirmativas e 
decidir quais são corretas, no caso, todas.  
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 37 
Segundo BOISSON, 2007, O punho deve ficar ajustado sobre o chassi como na posição PA com a mão em 
extensão. O chassi deverá estar colocado sobre um plano inclinado de 20°, sendo assim, a afirmativa a qual o 
candidato se refere está correta, ou seja, VERDADEIRA. Ainda segundo a bibliografia utilizada pelo candidato, a 
afirmativa não seria falsa, seria apenas diferente, pois o livro pesquisado é de outro autor, o sentido dos textos não 
mudam, apenas os dizeres é que são diferentes.  
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
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Ensino Fundamental e Elementar Alfabetizado 
 

Nome N° de Inscrição Cargo 

ÉRICA MÁRCIA DA CONCEIÇÃO 
FÁTIMA BEATRIZ RAMOS MIRANDA 

IRENE APARECIDA ROSA 
JOZI PATRICIA FERNANDES BRAZ 
KATIELLE ISLAINE FIRMO ARAÚJO 

12535 
1202 
5338 
5708 
7499 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

 
Questão 31 
 A questão não está relacionado ao que a candidata alegou. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C“. 
 
Questão 32 
A questão não está relacionado ao que a candidata alegou. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B“. 
 
Questão 35 
O recurso foi DEFERIDO, a questão foi ANULADA por conter equívoco na questão. 
 
Questão 38 
O recurso foi DEFERIDO por não conter alternativa correta, sendo assim, a questão foi ANULADA. 
 
Questão 39  
O que está na prova é o conceito de cada tipo de cárie e todas as afirmativas encontram-se corretas. Recurso 
INDEFERIDO, matem – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado em 18/02/2013. 
 
Questão 40  
Os dentes superioes permanetes caninos se desenvolvem a partir dos 11 a 12 anos, conforme consta na alternativa 
a. Recurso INDEFERIDO, matem – se a alternativa “A” conforma gabarito divulgado em 18/02/2013. 
 

HENRIETTE CRISTINA SETE 
JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA FILHO 

11223 
2046 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
Questão 05 
O comando da questão solicita a alternativa em que as palavras retiradas do texto apresentam, pela ordem, ditongo, 
hiato, dígrafo e encontro consonantal . As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois na letra 
D, no vocábulo “verde” há encontro consonantal, isto é, cada letra representa um som; na palavra “senhores” temos 
dígrafo, isto é, duas letras representando apenas um som, no caso “nh” representa apenas um som. 
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforma gabarito divulgado em 18/02/2013. 
 
Questão 11 
A digitação da palavra não prejudicou a resolução da questão e não causou mudança no sentido da alternativa “C”, 
que está correta. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado no Gabarito em 
18/02/2013. 
 
Questão 12 
A palavra segundo não é utilizado em sentido figurado, caso o conteúdo para backup seja muito pequeno, pode ser 
executado a cada segundo. A letra A está errada, já que a memória RAM não é a mais utilizada e adequada para 
backup. A letra B está errada, pois backup diferencial trata-se do backup dos arquivos que foram alterados após a 
realização de um backup completo. A letra C está errada, pois backup incremental é o backup dos arquivos que 
foram alterados ou novos desde o último backup incremental. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 
Questão 19 
O comando da questão solicita a “INADEQUACAO” à temática explorada: “Vírus”. As considerações do candidato em 
questão não são pertinentes. A temática explorada no conteúdo foi sobre Vírus, que consta no programa de prova. O 
cavalo-de-tróia é um trojan que é utilizado para abrir portas para invasão na rede de computadores, sendo a 
alternativa “A” e “D” verdadeiras. A alternativa B é verdadeira, pois novos vírus são criados e somente com a base de 
vírus atualizada é possível detectar os novos vírus. A alternativa “C” é incorreta, já que worm ou verme é outro tipo de 
vírus, não é um cavalo-de-tróia. Recurso INDEFERIDO, mantém –se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado 
18/02/2013. 
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Questão 28 
O comando da questão solicita quantos anos de efetivo exercício são necessários para que o funcionário público seja 
considerado estável. As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois a Constituição Federal 
Brasileira assim dispõe : 
“Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo 
em virtude de concurso público.” Recurso INDEFERIDO, mantém –se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado 
18/02/2013. 
 
Questão 29 
O comando da questão solicita a resposta que responde a quem os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis, de acordo com a Lei Orgânica Municipal de Sabará . As considerações do candidato em questão não são 
pertinentes, pois a  Lei Orgânica Municipal de Sabará assim dispõe : 
“Art. 93. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos órgãos do Governo do Município obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:  
I- os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos 
em lei;” 
Recurso INDEFERIDO, mantém –se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado 18/02/2013. 
 
Questão 35 
O comando da questão solicita o cálculo do perímetro de uma praça retangular, como a malha é quadriculada foi 
informado na figura que os lados mediam 1 km, para encontrar a resposta seria necessário a soma dos quadrados 
que formam os lados. Como temos 8 km em cima e 8 km em baixo somamos 16 km, dos lados temos 4 km em cada 
que somam mais 8 km nos dando o valor total de 24 km na caminhada. O que confere à alternativa “B”. 
As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois ele não considerou a informação de que cada 
lado do quadrado media 1 km. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado no Gabarito em 18/02/2013. 
 

GLEICIMARA GONÇALVES CERIBELLI 
ILDA APARECIDA COSTA LOPES 

1574 
8062 

AUXILIAR DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA 

 
Após análise e revisão da prova aplicada para o cargo de Auxiliar de Serviços de Educação Básica, verificamos que 
todas as questões estão de acordo com o programa de prova do Edital do Concurso.  
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado em 18/02/2013. 
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Questão 31 
As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois se refere ao Art 70 do Código de Transito 
Brasileiro. 
Art. Art. 70. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão 
prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições 
deste Código. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B”  conforme gabarito  divulgado em 18/02/2013. 
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