
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO DO SUL/RS

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO
OU ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES

De acordo com o Edital de Abertura nº 01/2014 que rege este Concurso Público, argumentações inconsistentes,
extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, que contiverem
questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas previamente estipuladas em
Edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na Internet.
Não serão computadas as questões não assinaladas na grade de respostas, nem as que contiverem mais de uma
resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.

NÍVEL MÉDIO

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): TÉCNICO EM CONTABILIDADE, TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 20H, TÉCNICO EM
ENFERMAGEM – 40H, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, ATENDENTE DE CRECHE, ATENDENTE DE

CONSULTÓRIO DENTÁRIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FISCAL SANITARISTA, FISCAL TRIBUTÁRIO,
TESOUREIRO

QUESTÃO: 3 - ANULADA. Na alternativa A, temos um pronome indefinido, bem como na alternativa C, pois ambas
as formas complementam nomes e são variáveis em gênero. Assim, a questão deve ser anulada por possuir duas
respostas corretas.

QUESTÃO: 4 - MANTIDA alternativa 'C'. Na linha 08, temos a seguinte construção: Experimenta o carneiro, está
ótimo! O termo interjeição refere-se a uma classe de palavras que exprimem as situações citadas no recurso, o que
não é o caso. Trata-se de uma oração exclamativa, na qual o ponto de exclamação tem a função de enfatizar a ordem
e o sentimento de quem está afirmando. Não temos a ocorrência de palavras que pertençam à classe das interjeições.

MATÉRIA: MATEMÁTICA

CARGO(S): ATENDENTE DE CRECHE, AUXILIAR ADMINISTRATIVO

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'C'. Indeferida a solicitação. A informação indicada pelo recurso está
associada às raízes da função que representam os valores do domínio onde o gráfico corta o eixo horizontal (das
abscissas). A questão se refere a determinação do vértice do gráfico da função f(x), que é uma parábola e como o
coeficiente do termo de x^2 é -2 (negativo), sabemos que o vértice representa o valor de maior imagem do gráfico,
assim é um máximo do gráfico. O valor da abscissa do vértice é calculado por x_v=-b/(2a)= -1 pois a=-2 e b=-4. A
respectiva imagem é calculada por f(-1)=8.



Legenda: Gráfico da função da questão 37 - PSP 335.

MATÉRIA: INFORMÁTICA

CARGO(S): TÉCNICO EM CONTABILIDADE, TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 20H, TÉCNICO EM
ENFERMAGEM – 40H, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, ATENDENTE DE CRECHE, ATENDENTE DE

CONSULTÓRIO DENTÁRIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FISCAL SANITARISTA, FISCAL TRIBUTÁRIO,
TESOUREIRO

QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão trata da abertura de uma janela de navegação ANÔNIMA, logo
a combinação de teclas é Ctrl + Shift + N.

MATÉRIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): TÉCNICO EM CONTABILIDADE, TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 20H, TÉCNICO EM
ENFERMAGEM – 40H, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, ATENDENTE DE CRECHE, ATENDENTE DE

CONSULTÓRIO DENTÁRIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FISCAL SANITARISTA, FISCAL TRIBUTÁRIO,
TESOUREIRO

QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'A'. Conforme a Lei 749/2006, Art. 3º, o imposto sobre propriedade predial e
territorial urbana incide sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse a qualquer título de imóvel edificado ou não,
situado na zona urbana do Município. § 1º Para os efeitos deste Imposto, entende-se como zona urbana a definida
em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois)
dos incisos seguintes: I - meio fio ou calçamento com canalização de águas pluviais; II - abastecimento de água; III -
sistema de esgotos sanitários; IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento, para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 03 (três) quilômetros do imóvel considerado.
Portanto, na questão apresentada, somente está INCORRETA a assertiva II, sendo assim, o gabarito da questão é a
letra A, conforme divulgado preliminarmente.



QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'A'. Conforme o Art. 14º, citado em recurso, a Câmara Municipal de
Vereadores reunir-se-á, independentemente de convocação, no dia 1º de março de cada ano, para abertura do
período legislativo, funcionando ordinariamente até 30 de junho e de 1º de agosto até 20 de dezembro. Parágrafo
Único - Nos demais meses a Câmara de Vereadores ficará em recesso. Sendo assim o período legislativo ocorre nos
meses de março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ou seja, nos meses de janeiro,
fevereiro e julho (conforme lei: nos demais meses) a Câmara de Vereadores ficará em recesso. Portanto, somente a
alternativa A está INCORRETA, conforme gabarito divulgado preliminarmente.

MATÉRIA: CONHECIMENTO ESPECÍFICO

CARGO(S): FISCAL TRIBUTÁRIO

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'A'. O recurso recorre sob o argumento de ausência de clareza no enunciado
da questão, o que teria prejudicado a compreensão dessa. Entretanto, não procede tal alegação, pois o enunciado é
bastante claro ao indicar: "conforme determinado pelo Código Tributário Nacional, as taxas podem", de forma que
caberia ao candidato(a) tão somente indicar como correta a alternativa que complete adequadamente tal enunciado.
Recurso não acolhido.

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'E'. O recurso recorre sob o argumento de ausência de clareza no enunciado
da questão, o que teria prejudicado a compreensão dessa. Entretanto, não procede tal alegação, pois o enunciado é
bastante claro ao indicar: "ressalvados os casos de tributos lançados fora dos prazos normais, a inscrição do crédito
tributário em dívida ativa far-se-á, obrigatoriamente:", de forma que caberia ao candidato(a) tão somente indicar como
correta a alternativa que complete adequadamente tal enunciado. Recurso não acolhido.

NÍVEL SUPERIOR

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO - 20H, ENFERMEIRO - 40H, ENGENHEIRO CIVIL,
FARMACÊUTICO, FISCAL AMBIENTAL, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO CLÍNICO GERAL,

MÉDICO COMUNITÁRIO, MÉDICO GINECOLOGISTA, MÉDICO PEDIATRA, NUTRICIONISTA, ODONTÓLOGO -
20H, ODONTÓLOGO - 40H, PEDAGOGO, PROFESSOR DE BIOLOGIA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO

INFANTIL - 20H, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 40H, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA,
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE GEOGRAFIA, PROFESSOR DE HISTÓRIA,

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA, PROFESSOR DE
MATEMÁTICA, PROFESSOR SÉRIES INICIAIS, PSICÓLOGO, PSICOPEDAGOGO, VETERINÁRIO

QUESTÃO: 1 - MANTIDA alternativa 'E'. A segunda assertiva afirmava que: II. O autor confessa sentir dificuldade
em dissociar o que é público de seus sentimentos íntimos. Verifica-se no texto, nas linhas 23-24, temos a seguinte
afirmação do autor: "Não sei se é assim com todo mundo, mas o conflito entre o particular e o geral, entre o que é
íntimo e o que é coletivo, sempre se manifestou para mim de forma muito intensa." Assim, a assertiva está correta.

QUESTÃO: 3 - MANTIDA alternativa 'D'. Objeto é o termo empregado para definir os complementos verbais. Trata-
se de complemento direto, o objeto direto, aquele que se liga ao verbo de forma direta, sem o emprego de preposição,
ao passo que o complemento indireto, o objeto indireto, é aquele que se liga ao verbo de forma indireta, através de
uma preposição. Assim, verifica-se que verbo pronominal "lembrar-se" requer um complemento indireto e não direto
(Dicionário de Regência Verbal, Celso Pedro Luft), ao passo que o verbo "evitar" requer um objeto direto. Vale
ressaltar que estes complementos podem ser formas nominais ou orações subordinadas substantivas objetivas
diretas ou indiretas, como na questão objeto desse recurso.

QUESTÃO: 4 - MANTIDA alternativa 'D'. A primeira assertiva afirmava que: I. Na linha 14, a primeira ocorrência da
vírgula deve-se à mesma situação de emprego da dupla vírgula na mesma linha. Na linha 14, temos a seguinte
construção: "Na semana passada, depois dos assassinatos no jornal Charlie Hebdo, na França, tive a sensação de
um dejavu." Verificamos, portanto, que tanto a primeira ocorrência da vírgula quanto a ocorrência da dupla vírgula no
mesmo período separam adjuntos adverbiais: o primeiro, de tempo, o segundo, de lugar. Portanto, a situação de
ocorrência é a mesma e a assertiva está correta. A segunda assertiva afirmava que: II. Na linha 20, o emprego do
travessão marca a inserção de uma expressão explicativa, e este sinal de pontuação poderia ser substituído por dois
pontos sem prejuízo da correção gramatical. Nas linhas 19-20, temos a seguinte construção: No futuro, não me
lembrarei do que fazia no momento em que os cartunistas foram assassinados em Paris – desta vez não haverá o
encontro com a amiga para marcar a data. Verifica-se, portanto, que o travessão insere uma expressão explicativa
que esclarece os motivos pelos quais o autor não se lembrará do que fazia no momento do atentado. Este emprego
do travessão é confirmado por Domingos Paschoal Cegalla (Novíssima Gramática da Língua Poruguesa) e é devido
à mesma situação de ocorrência dos dois pontos: separação de orações explicativas.



QUESTÃO: 5 - MANTIDA alternativa 'E'. Na alternativa A, temos a seguinte construção: o assédio dos telefones
celulares. O termo "dos telefones celulares" é um agente, ou seja, exerce a ação expressa de forma nominalizada
pelo vocábulo "assédio", sendo, portanto, um adjunto adnominal. Na alternativa D, temos a seguinte construção: no
banco de uma pracinha. Uma vez que "banco" é um substantivo concreto, a expressão "de uma pracinha" é um
adjunto adnominal.

QUESTÃO: 7 - MANTIDA alternativa 'D'. Os sinônimos apresentados nas alternativas A, B, C e E constam como
sinônimos para o vocábulo "sina", no Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, referindo-se a "Combinação de
circunstâncias ou de acontecimentos da vida que se acredita serem inevitáveis". O vocábulo "marca" tem como
significados: 1. Ato ou efeito de marcar. = MARCAÇÃO. 2. Sinal num objeto, para o fazer reconhecer. 3. Nódoa
causada por uma contusão. 4. Sinal ou distintivo que por qualquer forma se imprime num corpo. 5. Impressão ou
sensação deixada por alguma experiência. 6. Selo, chancela, carimbo. 7. Sinal que serve de assinatura. 8.
[Ourivesaria] Sinal aplicado na avaliação de metais preciosos e joias. = CONTRASTE 9. Vestígio que deixa no corpo
uma lesão qualquer. 10. Cunho, instrumento de marcar. 11. Símbolo ou nome que identifica determinados produtos
comerciais. 12. Empresa que detém o direito de fabricar ou comercializar esses produtos. 13. Botão que é forrado
com tecido ou outro material. 14. Medida convencionada como referência. = BITOLA, CRAVEIRA, PADRÃO. 15.
Fronteira, limite. 16. Passo, movimento, posição ou evolução numa coreografia ou numa representação. 17. [Jogos]
Peça para contar pontos no jogo. = TENTO 18. [Linguística] Particularidade cuja presença numa dada unidade
linguística a opõe a outra unidade da mesma natureza (ex.: marca de feminino; marca de plural). 19. [Antigo] Meretriz.
Uma vez que nenhum deles está associado ao significado do vocábulo "sina", a questão está correta.

QUESTÃO: 8 - MANTIDA alternativa 'A'. De acordo com o Dicionário Prático de Regência Verbal (Celso Pedro Luft),
os verbos "lembrar" e "lembrar-se" são formas verbais com regência distinta, sendo que o primeiro emprega objeto
direto e o segundo, indireto. O verbo "fascinar" não foi retirado do texto. Ele foi empregado na questão como forma
de contraponto ao verbo retirado do texto. Uma vez que o tópico "regência verbal" é parte constante do edital deste
processo seletivo, pressupõe-se que o candidato tenha que inferir a regência de verbos e nomes de forma correta.

QUESTÃO: 9 - MANTIDA alternativa 'D'. Nas linhas 05-06, temos a seguinte construção: "Em dois minutos, cada
um estava no seu carro, rumo ao trabalho, como fazem os jornalistas em emergências." Verificamos que não há
relação semântica de comparação, mas, sim, de conformidade, sendo esta, portanto, uma alternativa CORRETA. Nas
linhas 15-16, temos a seguinte construção: "O mundo produzia, novamente, uma tragédia de proporções
monumentais, enquanto eu lutava, sem sucesso, para tirar os olhos do meu umbigo dolorido." A relação semântica
expressa é de simultaneidade (ao mesmo tempo que), de tempo, sendo esta, portanto, uma alternativa CORRETA.
Nas linhas 37-38, temos a seguinte construção: "Como a grama do vizinho é sempre mais verde, inclusive aquela que
a gente não vê, morro de inveja das pessoas capazes de compartimentalizar seus sentimentos." Verificamos que a
relação semântica estabelecida entre as orações do período composto é de causa e consequência e não de
comparação, sendo, esta, portanto, a alternativa INCORRETA. Fonte: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa -
Domingos Paschoal Cegalla.

QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão solicitava ao candidato: Caso substituíssemos a expressão
“lembranças” (l. 21) por “lembrança”, quantas outras alterações deveriam ser feitas no período a fim de manterem-se
as relações de concordância? Note-se que são solicitadas as alterações ALÉM (outras) da alteração proposta pela
questão, sendo que esta não deve ser computada. Assim, temos as seguintes alterações: Minhas lembranças serão
das circunstâncias sentimentais da minha vida. Minhas = minha serão = será, ou seja, duas além da alteração
proposta pela questão.

MATÉRIA: INFORMÁTICA

CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO - 20H, ENFERMEIRO - 40H, ENGENHEIRO CIVIL,
FARMACÊUTICO, FISCAL AMBIENTAL, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO CLÍNICO GERAL,

MÉDICO COMUNITÁRIO, MÉDICO GINECOLOGISTA, MÉDICO PEDIATRA, NUTRICIONISTA, ODONTÓLOGO -
20H, ODONTÓLOGO - 40H, PEDAGOGO, PSICÓLOGO, PSICOPEDAGOGO, VETERINÁRIO

QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'B'. O nome do arquivo é Planilha.xlsx e o nome da planilha mostrada é Plan1,
como é possível ver na aba em destaque.

QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'D'. De acordo com a errata, apresentada pelos fiscais de prova, a fórmula foi
substituída por: =SE((A1+A2)>(D2+D4);B2+B4-C5;E3+B1-A4 . Tal fórmula apresenta como resultado o valor 1.

QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão não aborda a versão do Internet Explorer, logo pode ser
qualquer uma descrita no edital. Ao pressionar Alt + C é mostrada uma tela com as abas "Favoritos", "Feeds" e
"Histórico", sendo selecionada a primeira.



MATÉRIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO - 20H, ENFERMEIRO - 40H, ENGENHEIRO CIVIL,
FARMACÊUTICO, FISCAL AMBIENTAL, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO CLÍNICO GERAL,

MÉDICO COMUNITÁRIO, MÉDICO GINECOLOGISTA, MÉDICO PEDIATRA, NUTRICIONISTA, ODONTÓLOGO -
20H, ODONTÓLOGO - 40H, PEDAGOGO, PSICÓLOGO, PSICOPEDAGOGO, VETERINÁRIO

QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'B'. Como pode ser visto na Lei nº 749/2006, mais especificamente nos artigos
2º e 26º, o imposto também é mencionado com a sigla ISSQN. ISS ou ISSQN são denominações do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza e as duas formas são usuais na designação deste imposto.

QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão solicita que sejam indicadas quais taxas aquelas instituições
são isentas das citadas nas alterativas. A ausência de outras taxas, não impede a interpretação da questão, tampouco
torna a questão incompleta.

QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme Programas e Bibliografias publicado no site da Fundatec, em
15/12/2014, são parte do componente LEGISLAÇÃO: 1. Lei 366/2001 – Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos do município. 2. Lei Orgânica Municipal. 3. Lei 013/1993 – Dispõe sobre o quadro de cargos e funções
públicas dos municípios. 4. Lei 749/2006 – Estabelece o código tributário do município. Em relação às assertivas, ITR
– Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, PIS/PASEP – Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público e ITCMD – Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação não são de
competência do Município, sendo assim, a letra D é o gabarito da questão.

QUESTÃO: 27 - ANULADA. Conforme Art. 20, da Lei Orgânica, a convocação da Câmara de Vereadores para a
realização de sessões extraordinárias, caberá ao Presidente, um terço de seus membros, ou ao Prefeito. Assim, na
alternativa A, faltou a expressão "um terço de seus membros", tornando-a incorreta, ocasionando duas respostas
certas à questão.

QUESTÃO: 29 - ANULADA. A Lei nº 13/1993 não menciona que o resultado das avaliações de desempenho prejudica
o merecimento e interrompe a contagem do tempo de exercício, sendo assim a alternativa E também está correta.

MATÉRIA: CONHECIMENTO ESPECÍFICO

CARGO(S): FISCAL AMBIENTAL

QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'B'. A referida alternativa é baseada na resolução 357/2005, e a indicação da
alternativa correta atende essa premissa. Conforme a referida resolução, tema da questão, a informação da letra E,
é definida como uso de classe I, com citação da Resolução 274/200 nessa resolução, somente não contemplando
seu detalhamento (não interferindo na interpretação da questão). Ainda assim, a alternativa correta da questão é a
letra B.

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'C'. A Resolução 237/1997, consta na bibliografia, Resoluções do Conama:
Resoluções vigentes publicadas entre setembro de 1984 e janeiro de 2012. Ministério do Meio Ambiente. Brasília:
MMA, 2012 1126p. conforme edital publicado pela Fundatec.

CARGO(S): FISIOTERAPEUTA

QUESTÃO: 36 - ANULADA. A palavra correta dentro da bibliografia é INTEGRALIDADE. (PERRACINI, 2009, página
268, parágrafo 07). Ocorreu um erro de digitação.



CARGO(S): FONOAUDIÓLOGO

QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'A'. Conforme a afirmativa I, que está sendo questionada, “O trabalho em
grupo é uma forma de tratamento que tem como prioridade auxiliar na redução de filas de espera e agilizar a demanda
dos atendimentos”. O trecho citado no recurso traz um parágrafo do artigo referido no enunciado que contextualiza
historicamente o início da atuação grupal em fonoaudiologia, na década de 80. A citação refere que as práticas tinham
como MOTIVO PRINCIPAL a necessidade de AGILIZAR O ATENDIMENTO, dessa forma absorvendo a demanda; a
redução das filas de espera é CONSEQUÊNCIA, e não PRIORIDADE. Além disso, o artigo refere o trabalho em grupo
como uma forma de PREVENÇÃO e PROMOÇÃO, e não uma forma de tratamento, como colocado na afirmativa I.

CARGO(S): MÉDICO GINECOLOGISTA

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão acima teve como referência bibliográfica: PROAGO, Ciclo 1
Módulo 2, capítulo sobre Hiperprolactinemia. Na página 67, consta a seguinte informação: Nas mulheres o
hipogonadismo manifesta-se, inicialmente, por: - fase lútea curta - anovulação - amenorreia - infertilidade - diminuição
da libido - dispareunia por menor trofismo vaginal. Portanto, de acordo com a bibliografia utilizada, o hipogonadismo
manifesta-se inicialmente por INFERTILIDADE, entre outras manifestações acima listadas.

CARGO(S): ODONTÓLOGO - 40H

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'C'. As condutas para o atendimento odontológico à gestante apontadas na
questão 35 constam do “Manual prático para o atendimento odontológico de pacientes com necessidades especiais”
(CAMPOS C.C et al. Manual prático para o atendimento odontológico de pacientes com necessidades especiais.
2009. Disponível em: http://portais.ufg.br/uploads/133/original_Manual_corrigido-.pdf), cuja referência constava
dentre as bibliografias apontadas no presente Edital. Os autores, ao tratarem sobre as condutas durante o
atendimento odontológico, apontam que o Cirurgião-Dentista deve “realizar consultas curtas pela manhã, quando os
enjoos são menos frequentes” (página 58). Tal afirmação recebe o respaldo de outras 3 publicações científicas,
citadas abaixo e que também estão devidamente referenciadas no Manual prático para o atendimento odontológico
de pacientes com necessidades especiais, que figura dentre a bibliografia indicada para esse certame, a saber: 1.
Andrade ED, Volpato MC, Ranali J. Pacientes que requerem cuidados adicionais. In: Andrade ED. Terapêutica
medicamentosa em Odontologia. São Paulo: Artes Médicas; 2006. p. 138-41. 2. Sposto MR, Onofre MA, Massucato
EMS, Soares LF. Atendimento odontológico da paciente gestante: complicações e cuidados a serem adotados.
Odonto 2000 – Odontol do Séc XXI. 1997;1(1):20-23. 3. Xavier HS, Xavier VBC. Cuidados odontológicos com a
gestante. São Paulo: Editora Santos; 2004. Sabe-se que processos biológicos em geral podem suscitar controvérsias
e dúvidas quanto a sua manifestação; porém, conforme o expostos acima, respaldado pela bibliografia indicada ao
concurso, e por 3 evidências científicas adicionais, a resposta correta à questão 35, e que portanto representava a
conduta incorreta a ser adotada no atendimento clínico odontológico em gestantes é a letra C: “No primeiro e no
terceiro trimestre a gestante não deve ser atendida, haja visto que profilaxias, eliminação de focos infecciosos e
tratamentos restauradores básicos podem trazer prejuízos maiores do que os causados pelo não atendimento”. O
que, conforme a mesma literatura consultada, é incorreto.

CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'D'. Ainda que o enunciado da questão 03 tenha omitido o item “informação”
ao referir-se à construção do conhecimento em Arte pela Proposta Triangular, essa omissão não altera as respostas,
porque o objetivo é que o candidato demonstre conhecimento sobre os conceitos dos postulados dessa abordagem:
ler obras de arte, fazer arte e contextualizar. A opção 2 não é correta, como a própria candidata reconhece, sendo
que a mesma não postula a validação dessa questão. Não há o que discutir em relação à opção 2. O questionamento
do recurso em relação ao item 3 não procede, porque sua proposta de substituir a conjunção “E” por “COM” não altera
substancialmente o conteúdo da resposta, além do fato do texto reproduzir expressamente o conteúdo da bibliografia
(p.69).



CARGO(S): PSICÓLOGO

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'C'. O autor (Bergeret, 1998) fez uma tabela de classificação de estruturas de
personalidade na página 125. Neste quadro ele descreve as características de "estrutura Neurótica", "estrutura
Psicótica" e "estrutura Limítrofe". O autor utiliza neste quadro o termo "estrutura limítrofe" e descreve características
da própria. Desta maneira, a argumentação de que o uso do termo "estrutura limítrofe" seria incorreto é inválido.

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'B'. O recurso não se baseia na edição do livro citada no Programa e
Referências. Ver:
http://publicacoes.fundatec.com.br/home/portal/concursos/335/Programas_e_Referencias_PM_MONTE_BELO_Rev
2.pdf?idpub=469176. O requerente cita Gabbard (1998), enquanto a Bibliografia é Gabbard (2006). O termo
TRAUMÁTICO, na atual edição, não é utilizado na descrição do mecanismo de defesa Negação, na página 38. Nessa
mesma página, o autor define o mecanismo introjeção como uma das "defesas neuróticas mais elaboradas", diferente
de outras defesas, que são classificadas como primitivas. Assim sendo, a segunda colocação do requerente também
não é correta. Ainda nessa mesma página, o autor coloca a somatização como uma das "defesas primitivas". De tal
maneira a terceira colocação do requerente não procede. Por fim, neste mesmo recurso, o requerente coloca que as
defesas primitivas descritas pelo autor são "dissociação, identificação projetiva, introjeção e negação". Apenas quatro
defesas. O autor, na edição utilizada, nas páginas 38 e 39, descreve dez defesas primitivas, dez defesas neuróticas
mais elaboradas e seis defesas maduras.

CARGO(S): VETERINÁRIO

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'C'. As assertivas que compõem a questão foram retiradas da literatura
indicada pela banca, além disso, a assertiva em questão consta na literatura indicada.

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'E'. Febre amarela é uma importante zoonose vírica, há muitos anos
reconhecida pela Organização Mundial da Saúde.

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'C'. Entre as alternativas propostas para responder à questão em tela, não há
referência ao tipo de fumonisina envolvido, que pudesse suscitar dúvidas no candidato. As outras alternativas (A, B,
D e E) não se relacionam com o quadro clínico de Leucoencefalomalácia dos equinos.

MATERIA: LEGISLAÇÃO/ ESTRUTURA/ FUNCIONAMENTO

CARGO(S): PROFESSOR DE BIOLOGIA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 20H, PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL - 40H, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO

FÍSICA, PROFESSOR DE GEOGRAFIA, PROFESSOR DE HISTÓRIA, PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA, PROFESSOR DE MATEMÁTICA, PROFESSOR SÉRIES INICIAIS

QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'D'. A referida questão foi elaborada tendo por base o Art. 14, da Resolução
CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010 – Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Câmara
de Educação Básica – MEC/CNE/CEB, 2010. Segundo essa Resolução, dentre as alternativas elencadas na questão,
o componente curricular que não consta como integrante da base nacional comum é a Língua Inglesa.

MATERIA: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO

CARGO(S): PROFESSOR DE BIOLOGIA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 20H, PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL - 40H, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO

FÍSICA, PROFESSOR DE GEOGRAFIA, PROFESSOR DE HISTÓRIA, PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA, PROFESSOR DE MATEMÁTICA, PROFESSOR SÉRIES INICIAIS

QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'A'. Dentre os itens integrantes do programa publicado no edital deste
concurso para a prova de fundamentos da educação consta "Ensino: concepções e tendências pedagógicas". Desta
forma, os conceitos e os conteúdos expressos na questão estão baseados em bibliografia indicada no edital:
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1984. Nessa obra o autor enfatiza que para Rousseau a
educação é um processo natural, ela se fundamenta no desenvolvimento interno do aluno. As crianças são boas por
natureza, elas têm uma tendência natural para se desenvolverem.


