
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE/SP 
 
 

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO 
OU ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES 

 
 
De acordo com o Edital de Abertura 01/01/2016 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 SUPERIOR 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
CARGO(S): MÉDICO, PROCURADOR JURÍDICO 

 

 
QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'B'. Com relação à questão 02 desta prova, a Banca mantém a 
resposta indicada pelo gabarito preliminar haja vista que: 
 
- a questão em pauta aborda o item IDEIAS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS (do texto), solicitado no 
programa do edital deste concurso; 
 
- tal item averigua a capacidade de o candidato discernir entre o tema geral e o tema específico; ou seja, 
a tese do texto e os recursos empregados para desenvolvê-la, a saber: exemplos, descrições, citações, 
argumentos de autoridade, entre outros; 
 
- o tópico referido pelo candidato (doenças da vida moderna e sua relação com o sistema digestivo 
humano) trata-se da introdução do texto "O seu segundo cérebro", a qual emprega a relação entre 
algumas doenças e a barriga como mote para abordar o importante papel das bactérias que vivem no 
sistema digestivo e dos neurônios abdominais.  Como este é um texto para leigos, não para profissionais 
da área da saúde, o recurso usado pelos autores foi apresentar o tema começando pela apresentação 
de um problema objetivo: o rol de doenças que acomete a população na atualidade; 
 
- dos seis parágrafos do texto, o terceiro, o quarto e o quinto - ou seja, os parágrafos de 
DESENVOLVIMENTO - tratam justamente de explicar O QUE É e COMO ATUA aquilo que é chamado 
de "segundo cérebro". 
 
Portanto, indefere-se este recurso. 
 

QUESTÃO: 06 - ANULADA. Haja vista que não há alternativa que contemple a resposta desta questão, 
a Banca resolve anulá-la. 



 

QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'C'. Com relação à questão 12 desta prova, a Banca mantém o 
gabarito preliminar, pois a alternativa “C” contempla a resposta correta. Sobre a argumentação do 
candidato, a Banca responde que DÍGRAFO pode ser NASAL ou CONSONANTAL. No caso em pauta, 
QUALQUER e BATATINHA contêm dígrafos consonantais, e ALIMENTO contém dígrafo nasal. 

 
QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'B'. Com relação à questão de nº 14, a Banca mantém o gabarito 
preliminar. Nesta questão, pergunta-se quais das assertivas dadas têm RESPALDO NO TEXTO, ou seja, 
estão em total acordo com as ideias expostas no texto. Constata-se que as assertivas I e IV NÃO têm tal 
respaldo: a primeira afirma que é indiscutível a relação entre certas doenças e alimentação; o texto no 
primeiro parágrafo afirma que, entre outras causas, há um elemento em comum entre certas doenças e 
a barriga (o que será explicado adiante, no texto, com a função das bactérias e dos neurônios no aparelho 
digestivo). A quarta afirmativa não encontra suporte no texto porque este não diz que se prospecta um 
futuro sem problemas como depressão e estresse, mas sim que "há quem acredite" que será possível 
prever e tratar certas doenças. 
 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 
CARGO(S): MÉDICO, PROCURADOR JURÍDICO 

 

 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'E'. A alternativa D não pode ser considerada incorreta haja vista 
ao disposto no parágrafo terceiro do art. 10, da Lei nº 2506/2005, transcrito a seguir: 
 
“Art. 10. As Funções de Confiança criadas para exercício de chefia de divisões somente poderão ser 
ocupadas por servidores do quadro permanente. 
 
§ 1º O servidor público municipal e o servidor público estadual que estiver exercendo suas funções junto 
ao município mediante convênio, sendo designado para a Função de Confiança receberá a diferença 
entre o seu padrão ou vencimentos e o padrão da respectiva Função de Confiança, mantendo-se no 
mesmo nível em que se encontra e os requisitos para a progressão horizontal. (Redação dada pela Lei 
nº 2.536, de 21.09.2005) 
 
§ 2º Revogada sua designação voltará a receber no padrão de seu cargo de origem e manterá o mesmo 
nível em que se encontrava na Função de Confiança. 
 
§ 3º Em hipótese alguma o servidor incorporará a diferença de vencimentos referente ao padrão de seu 
cargo de origem e a Função de Confiança. ”  
 
A previsão legal de Otávio receber a diferença entre o seu padrão ou vencimentos e o padrão da Função 
de Confiança, conforme descrito no parágrafo primeiro, não significa que tal diferença seja incorporada 
definitivamente ao seu salário para outros fins, já que também está previsto que ele manter-se-á no 
mesmo nível, bem como manter-se-ão os requisitos para progressão horizontal. 
 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
CARGO(S): PROCURADOR JURÍDICO 

 

 
QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'D'.  Mantenho a resposta e o gabarito, pois o item III está de 
acordo com o que estabelece o parágrafo 2.o do artigo 9.o da Lei 9869/99. 
 

QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'D'. Mantenho a resposta e o gabarito, o item II afirma que 
restringe a definir o objeto etc., não menciona a necessidade de justificar a contratação, nos termos do 
artigo 3.0, inc. I da lei 10520/2002, assim incorreta a assertiva. 
 

http://www.leinasnuvens.com.br/legislacao/SP/novo_horizonte/2005/setembro/2536.php
http://www.leinasnuvens.com.br/legislacao/SP/novo_horizonte/2005/setembro/2536.php


QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'B'.  Mantenho a resposta e o gabarito, pois o item II da questão 

está de acordo com o que estabelece o parágrafo 3.o do artigo 13 da Lei 8429/99, sendo assim correta 

a assertiva. 

 

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'B'.  Mantenho a resposta e o gabarito, O item III da questão está 
incorreto, nos termos do caput e do inc. I do artigo 7.o da lei 12527/2001, pois cabe a Administração a 
orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá 
encontrar a informação. 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'B'.  Mantenho a resposta e o gabarito, pois é uma faculdade do 
Município e a lei determina podendo e não devendo, de acordo com o parágrafo 4.o do artigo 44 da lei 
Orgânica do Município de Novo Horizonte. 
 

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'C'.  Mantenho a resposta e o gabarito, de acordo com o que 

estabelece o artigo 11 do CC, com exceção dos casos previstos em lei, ou seja, a lei poderá prever 

situações de exceção. 
 

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'D'. Mantenho a resposta e o gabarito, o item III da questão está 
errado, não são todas as relações obrigacionais, mas sim efeitos de certas e determinadas relações 
obrigacionais ... de acordo com o artigo 50 do CC. 

 

QUESTÃO: 41 - MANTIDA alternativa 'D'. Mantenho a resposta e o gabarito, item III da questão está 

incorreto, pois é “não aproveitam aos outros devedores” … conforme dispõe o artigo 277 do CC. 
 

QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'D'. Mantenho a resposta e o gabarito, item III de acordo com o 

que estabelece o parágrafo 18 do artigo 85 do CPC. 

 

QUESTÃO: 44 - MANTIDA alternativa 'D' Mantenho a resposta e o gabarito, pois conforme inc. I, II e III 

do artigo 165 e o capuz do artigo 166 da CF o plano plurianual, as diretrizes orçamentarias e os 

orçamentos anuais são lei de iniciativas do Poder executivo Ordinária. 

 

QUESTÃO: 46 – ANULADA. Questão anulada, item III está correto de acordo com o que estabelece o 

parágrafo 5.o do artigo 535 do CPC, não há assertiva correta. 
   
 
 

 


