
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
 

JUSTIFICATIVA PARA MANUTENÇÃO OU 
ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES 

 
 

De acordo com o Edital de Abertura 01/2019, 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 FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
CARGO(S): CALCETEIRO, CARPINTEIRO, COZINHEIRO, ELETRICISTA, MECÂNICO, MOTORISTA, 

MOTORISTA DE VIATURA PESADA, MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK , OPERADOR DE 
MÁQUINAS VIÁRIAS, OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, PEDREIRO, PINTOR, SERRALHEIRO, 

SOLDADOR, TORNEIRO MECÂNICO, TRATORISTA, RONDA, SERVENTE DE MERENDEIRA, 
SERVIÇOS GERAIS 

 

 
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'A'. A palavra ‘Hábito’ apresenta a sílaba tônica na antepenúltima 
sílaba, sendo classificada como proparoxítona, todas a palavras proparoxítonas são acentuadas. Sendo 
assim, mantém-se o gabarito preliminar. 
 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 
CARGO(S): CALCETEIRO, CARPINTEIRO, COZINHEIRO, ELETRICISTA, MECÂNICO, MOTORISTA, 

MOTORISTA DE VIATURA PESADA, MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK , OPERADOR DE 
MÁQUINAS VIÁRIAS, OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, PEDREIRO, PINTOR, SERRALHEIRO, 

SOLDADOR, TORNEIRO MECÂNICO, TRATORISTA, RONDA, SERVENTE DE MERENDEIRA, 
SERVIÇOS GERAIS 

 

 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente nas 
normas que foram divulgadas através do Edital, de 22 de novembro de 2019 e do Anexo VII – Programas 
Prova Base, na mesma data, e nas retificações de 29 de novembro de 2019 e 15 de janeiro de 2020. A 
questão 23 foi embasada na Lei Municipal nº 2.294/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de Bagé, disponível em https://www.bage.rs.gov.br/, na data da abertura do concurso, 
e o Art. 44 da referida Lei, que serviu de base para a elaboração da referida questão, ora recorrida, assim 
dispõe: 

https://www.bage.rs.gov.br/


“Art. 44. Estágio probatório é o período de dois (2) anos de exercício do funcionário nomeado em 
caráter efetivo, durante o qual é apurada a conveniência ou não de uma confirmação no cargo, mediante 
verificação, dentre outras qualidades pessoais, dos seguintes requisitos:” (...) (grifamos) 

Inicialmente, salientamos que o enunciado da questão perguntava qual é a denominação para o 
período de exercício do funcionário nomeado em caráter efetivo, durante o qual é apurada a conveniência 
ou não de uma confirmação no cargo, mediante verificação de suas qualidades pessoais. Independente do 
prazo mencionado no enunciado, o cerne da questão era saber denominação de tal período, e não tempo 
de duração de tal período. 

Salientamos, ainda, que as disposições do item 6.1.1 do edital são bem claras no que se refere a 
legislação utilizada nos concursos públicos, quando define que serão considerados os 
conteúdos publicados até a data de lançamento deste Edital, constantes nos Anexos VIII e 
IX. (Grifamos) 

Nota-se que tanto no site da Prefeitura Municipal de Bagé, quanto no site da Câmara Municipal de 
Bagé, na Lei Municipal nº 2.294/1984 publicada, não consta alteração através da legislação mencionada nos 
argumentos dos recursos. 

Portanto, improcedentes os recursos, ficando mantida a alternativa “E” como resposta certa, segundo 
as disposições dos Art. 44 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Bagé. 

 
QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente nas 
normas que foram divulgadas através do Edital, de 22 de novembro de 2019 e do Anexo VII – Programas 
Prova Base, na mesma data, e nas retificações de 29 de novembro de 2019 e 15 de janeiro de 2020. 
Inicialmente, salientamos que o recurso que conteve no corpo da manifestação a identificação do candidato, 
não foi avaliado conforme previsto no item 9.4 do edital do presente concurso. A questão 25 foi embasada 
na Lei Municipal nº 2.294/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de 
Bagé, disponível em https://www.bage.rs.gov.br/, na data da abertura do concurso, e o Art. 135 da referida 
Lei, que serviu de base para a elaboração da referida questão, ora recorrida, assim dispõe: 

“Art. 135. O funcionário, convocado para prestação de serviço ou plantão extraordinário, perceberá 
uma gratificação correspondente à retribuição devida pelo trabalho cumprindo em horário normal 
acrescida de vinte e cinco por cento (25%). 

Parágrafo único. A gratificação será paga por hora de trabalho efetivamente realizado. (Grifamos) 
Como podemos constatar pela leitura das disposições do Art. 135 acima transcrita, e que se encontra 

disponível no link acima mencionado, o funcionário, convocado para prestação de serviço ou plantão 
extraordinário, perceberá uma gratificação correspondente à retribuição devida pelo trabalho cumprindo em 
horário normal acrescida de vinte e cinco por cento (25%).(grifamos) 

Salientamos, ainda, que as disposições do item 6.1.1 do edital são bem claras no que se refere a 
legislação utilizada nos concursos públicos, quando define que serão considerados os 
conteúdos publicados até a data de lançamento deste Edital, constantes nos Anexos VIII e 
IX. (Grifamos) 

Nota-se que tanto no site da Prefeitura Municipal de Bagé, quanto no site da Câmara Municipal de 
Bagé, na Lei Municipal nº 2.294/1984 publicada, não consta alteração através da legislação mencionada nos 
argumentos dos recursos. 

Portanto, improcedentes os recursos, ficando mantida a alternativa “D” como resposta certa, segundo 
as disposições dos Art. 135 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Bagé. 
   

 
NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 
CARGO(S): AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FISCAL, FISCAL DE OBRAS, MARCENEIRO, 

TELEFONISTA 
 

 

 
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'C'. A resposta correta, que preenche as lacunas de maneira 
adequada, consta na alternativa C: mal, umbigo e desconforto. Na primeira lacuna, o advérbio está 
modificando o verbo, portanto, não se trata de um adjetivo. Podemos fazer uma contraprova dessa resposta 
se substituirmos a palavra "mal" pelo vocábulo "bem", que é seu "par". Mau, adjetivo, é antônimo de bom, 
palavra que não caberia no contexto em questão. 
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QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'C'. A única alternativa correta, que pode ser contemplada ao longo 
do texto, é a C: "Para acolher bem, é fundamental reconhecer-se e olhar para dentro de si". Vejamos algumas 
passagens do texto que podem justificar a resposta: "Para praticar a arte de bem acolher é preciso, antes 
de tudo, aceitar-se integralmente" (l. 01); "Com mais consciência de mim mesmo, também me torno mais 
tolerante e compreensivo" (l. 12);  
 
A alternativa A), "Para se conhecer bem, basta reconhecermos as nossas qualidades", não pode ser 
considerada verdadeira, pois o texto descreve justamente o contrário: "Para que isso aconteça, porém, é 
necessário identificar e jogar luz sobre nossos defeitos e limites, sejam eles quais forem." (l. 02-03); 
Na alternativa B), "Não aceitar a vida como ela é consiste em uma forma de acolher.", há uma afirmação em 
desacordo com o texto, pois nele podemos ler que " Ao aceitar a vida como ela é, sou também capaz de 
acolher pessoas com comportamentos diferentes dos meus, inclusive aqueles que eu não aprovo." (l. 07-
09); Já a alternativa D), "Acolher diz respeito somente àquelas pessoas iguais a nós em seus 
comportamentos.", está incorreta porque o texto explica que "A história também mostra que acolher o outro 
com suas características e comportamentos pode ser o resultado de uma decisão interna inteligente" (l. 22-
23); A alternativa E), "Acolher é legitimar tudo o que a outra pessoa faz, inclusive seus piores erros", não 
pode estar correta, primeiro, porque ao dizer que "tudo" pode ser legitimado, estamos generalizando algo; 
segundo, "legitimar" é validar ou justificar algo, ou seja, se considerarmos a frase como correta, estaremos 
afirmando que qualquer erro será justificatido e validado no acolhimento, quando, na verdade, o texto afirma, 
com o exemplo da mãe que visita o filho na cadeira ("A mãe que vai visitar o filho na cadeia e fala com ele 
com amor e carinho não está avalizando o crime que ele fez. Ela abraça o filho, que ama tanto, e não o seu 
erro”), que não se apoia (não se avaliza) o erro, mas, sim, se acolhe a pessoa. 

 
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'A'. De acordo com Cegalla (2008, p. 428), emprega-se a vírgula 
para separar orações justapostas assindéticas, ou seja, orações que não tem conectivos e estão uma 
seguida da outra. A gramática traz o seguinte exemplo: "Os 
passantes chegam, olham, perguntam e prosseguem". Na tirinha temos, no primeiro quadrinho, 
"abandonar preconceitos, abrir a mente...", claramente uma vírgula que separa esse tipo de oração.  
 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 

 
CARGO(S): AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MARCENEIRO, TELEFONISTA 

 

 

 

QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente nas 
normas que foram divulgadas através do Edital, de 22 de novembro de 2019 e do Anexo VII – Programas 
Prova Base, na mesma data, e nas retificações de 29 de novembro de 2019 e 15 de janeiro de 2020. A 
questão 26 foi embasada na Lei Municipal nº 5.134/2012, que dispõe sobre Regime Próprio de Previdência 
Social dos Servidores Públicos Municipais de Bagé, disponível em https://www.bage.rs.gov.br/, na data da 
abertura do concurso, e o Art. 9º da referida Lei, que serviu de base para a elaboração da referida questão, 
ora recorrida, assim dispõe: 

“Art. 9º São beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social, de que trata esta Lei, ria condição 
de dependentes do segurado: 
I - o cônjuge, a companheira ou o companheiro; 
II - o filho não emancipado, de qualquer condição, até o atingimento da maioridade prevista no Código 
Civil Brasileiro ou inválido; 
III - os pais. 

§ 1º A existência de dependentes mencionados nos incisos I e II deste artigo exclui do direito às 
prestações aos dependentes previstos no inciso III. 

§ 2º Equipara-se a filho nas condições do inciso II, mediante declaração do segurado, desde 
que não tenha qualquer vinculação previdenciária, quer como segurado, quer como beneficiário dos 
pais ou de outrem: 
a) o enteado: 
b) o menor que, por determinação judicial, esteja sob a sua guarda; 
c) o menor que esteja sob a sua tutela e não possua condições suficientes para o próprio sustento e 
educação.(Grifamos) 

§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que mantenha união estável com o 
segurado ou com a segurada. 
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§ 4º União estável, conforme definida em legislação federal, é aquela verificada entre o homem e a 
mulher como entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, 
enquanto não se separarem e união homoafetivas com determinação judicial. 

§ 5º A dependência econômica das pessoas mencionadas nos incisos I e II deste artigo é presumida, 
devendo ser comprovada a dos dependentes referidos no inciso III.” 

Inicialmente, salientamos que o enunciado da questão afirma que “segundo as disposições do Art. 9º 
do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Bagé, são beneficiários 
do referido Regime, na condição de dependente do segurado:” (grifamos) ou seja, a regra geral para 
todos os segurados, como estabelece o caput do artigo, relacionando todos aqueles dependentes que são 
definidos nestas condições, não sendo direcionado àqueles casos específicos de segurados, que possuem 
as condições especiais de existência de dependentes relacionado em um inciso que exclui a dependência 
em outro inciso, conforme mencionado o parágrafo § 1º do referido artigo. 

Da mesma forma, como, também, não foram destacadas, para a dependência do cônjuge, da 
companheira ou do companheiro, as condições exigidas para a união estável com o segurado ou com a 
segurada, conforme estabelece os parágrafos 3º e 4º do referido artigo. 

Portanto, improcedentes os recursos, ficando mantida a alternativa “E” como resposta certa, visto que 
as assertivas I, II e III estão corretas, segundo as disposições do Art. 9º do Regime Próprio de Previdência 
Social dos Servidores Públicos Municipais de Bagé. 
 

 
MATÉRIA: INFORMÁTICA 

 

 

 
CARGO(S): AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MARCENEIRO, TELEFONISTA 

 

 

 

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'A'. Segundo a prática usual do programa, primeiro se divide e depois 
se soma, assim sendo, 24/12 = 2 +54 = 56, conforme o gabarito preliminar da Banca. 

 

 

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'D'. Segundo a prática usual do programa e de acordo com a Ajuda 
do software, o caractere ":" representa um intervalo, ou seja, ATÉ. Assim sendo, deve-se somar quatro 
números do A1 até B2, e não somente A1 e B2, conforme recurso impetrado a essa Banca. Ao somar os 
quatro números: 11, 27, 14 e 16 = 68, conforme gabarito. 

 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

 
CARGO(S): AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FISCAL, FISCAL DE OBRAS, MARCENEIRO, 

TELEFONISTA 
 

 

 

QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'B'. A resposta correta é B. Deve-se calcular a quantidade de dinheiro 
restante fazendo a seguinte subtração: R$100,00 – R$24,99, a qual resulta em R$ 75,01. 

 

 

QUESTÃO: 18 - ANULADA. Pelo fato de nenhuma das proposições apresentadas nas alternativas ser uma 
proposição composta, segue que não se pode considerar qual dessas seja uma tautologia, conforme 
solicitado no enunciado da questão. Portanto, a questão será anulada. 

 

 

QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'D'. A resposta correta é D. Como o grupo de pessoas está em 
quantidade 13 e isso ultrapassa a quantidade de meses do ano, significa que pelo menos duas pessoas 
nasceram em algum mesmo mês do ano. Isso não pode ser garantido para o dia do ano ou dia do mês, uma 
vez que há mais do que 13 dias no ano e 13 dias em um dos meses do ano. 
 

 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

 
CARGO(S): AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MARCENEIRO, TELEFONISTA 

 

 

 
QUESTÃO: 36 - ANULADA. Considerando que as descrições da origem do nome da cidade de Bagé ainda 
são discutíveis e que nas fontes disponíveis na internet há controvérsias, resolve-se pela anulação da 
questão. 

 

  



QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'C'. A alternativa A, que se refere à cidade de Bagé estar localizada 
a 60 km do Uruguai, sendo considerado o caminho mais curto entre Porto Alegre e Montevideo é um dado 
que pode ser constatado em diversos meios de comunicação, a saber: 
http://cidadebage.blogspot.com/2010/07/historia-de-bage-rs.html 
http://turismo.ucpel.tche.br/zonasul/bage_historia.php 
https://www.visiteobrasil.com.br/sul/rio-grande-do-sul/regiao-pampa-gaucho/historia/bage 
https://www.viacaoouroeprata.com.br/site/default.asp?TroncoID=945181&SecaoID=747706&SubSecaoID=
506070 
 

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'B'. No programa de conhecimentos gerais há a previsão editalícia 
em relação aos conteúdos que tratam de tópicos atuais, internacionais, nacionais, estaduais ou locais, de 
diversas áreas, tais como segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, 
tecnologia, desenvolvimento sustentável e ecologia. A questão permeia sobre diversos temas que são 
citados, a saber: transporte, política e, principalmente, a sociedade. A Responsabilidade dos Municípios 
Gaúchos, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a sociedade moderna tem apresentado uma forte 
e crescente preocupação com o bem-estar dos animais. A sociedade deve denunciar qualquer situação de 
maus-tratos e irregulares no cuidado aos animais, para tanto, é necessário o conhecimento dos direitos e 
deveres, nesse caso, a própria Lei Estadual nº 11.915/2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos 
Animais, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, referenciada no início da questão. 
 

 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 
CARGO(S): FISCAL 

 

 

 
QUESTÃO: 24 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'C' PARA ALTERNATIVA 'D'. A questão foi 
elaborada com base única e exclusivamente nas normas que foram divulgadas através do Edital, de 22 de 
novembro de 2019 e do Anexo VII – Programas Prova Base, na mesma data, e nas retificações de 29 de 
novembro de 2019 e 15 de janeiro de 2020. A questão 24 foi embasada na Lei Complementar 25/2007, que 
dispõe sobre Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Município de Bagé, disponível em 
https://www.bage.rs.gov.br/, na data da abertura do concurso, e o Art. 33 da referida Lei, que serviu de base 
para a elaboração da referida questão, ora recorrida, assim dispõe: 

“Art. 33. O macrozoneamento rural, representado no Anexo 2, é formado pelas seguintes macrozonas: 
I - Macrozona de Manejo Agropecuário; 
II - Macrozona da Diversidade 1 e 2; 
III - Macrozona de Manejo da Fruticultura e Pecuária; 
IV - Macrozona de Manejo Sócio-Ambiental e Turístico; 
V - Macrozona de Manejo da Agricultura Familiar. 

Na elaboração da questão não foi levado em conta que a Macrozona da Diversidade 1 e 2 são duas 
macrozonas, dessa forma, a resposta correta da questão 24 é: Segundo o Art. 33 do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Município de Bagé, o macrozoneamento rural é formado seis 
macrozonas. 

Portanto, a banca com vistas a manter a idoneidade da prova e do processo, acolhe os presentes 
recursos, alterando o gabarito da questão da alternativa “C” para a alternativa “D”, como a resposta correta, 
de acordo com os Art. 33 ao 52 do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Município de 
Bagé. 

 

 
QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente nas 
normas que foram divulgadas através do Edital, de 22 de novembro de 2019 e do Anexo VII – Programas 
Prova Base, na mesma data, e nas retificações de 29 de novembro de 2019 e 15 de janeiro de 2020. A 
questão 28 foi embasada na Lei Complementar 25/2007, que dispõe sobre Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano e Ambiental do Município de Bagé, disponível em https://www.bage.rs.gov.br/, na data da abertura 
do concurso, e o Art. 43 da referida Lei, que serviu de base para a elaboração da referida questão, ora 
recorrida, assim dispõe: 

“Art. 43. A Macrozona de Manejo da Fruticultura e Pecuária é formada pelas localidades de 
Olhos D’Água, Rodeio Colorado e Joca Tavares, é caracterizada por solos arenosos de baixa fertilidade 
natural com aptidão para pecuária e prioritária para fruticultura, contendo elementos naturais à 
preservação do Bioma Pampa. 

Parágrafo único. Fica tolerado o plantio de florestas exóticas, desde que respeitada a Legislação de 
impacto ambiental, em todas as esferas, precedido de estudos técnicos.” (grifamos) 

 

http://cidadebage.blogspot.com/2010/07/historia-de-bage-rs.html
http://turismo.ucpel.tche.br/zonasul/bage_historia.php
https://www.visiteobrasil.com.br/sul/rio-grande-do-sul/regiao-pampa-gaucho/historia/bage
https://www.viacaoouroeprata.com.br/site/default.asp?TroncoID=945181&SecaoID=747706&SubSecaoID=506070
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Inicialmente, salientamos que o enunciado da questão 28 solicitava para o candidato identificar as 
localidades que integram a macrozona de manejo da fruticultura e pecuária, que é a Macrozona descrita no 
Art. 43 do referido Plano. 

Entendemos que a forma como foi redigido o enunciado da questão 28 (elementos naturais a 
preservação ambiental), ao invés de “elementos naturais a preservação do Bioma Pampa”, em nada 
modificou as disposições do Art. 43 e tampouco prejudicou a interpretação por parte dos candidatos para a 
resolução da questão, uma vez que cerne da questão era a identificação das localidades integrantes da 
referida Macrozona, que estava expressa literalmente no enunciado da referida questão. 

Destacamos, por oportuno, que a interpretação de legislação por parte dos candidatos, contida em 
programas de concurso público, não deve ficar restrita apenas a letra fria da lei. 

Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “A” como resposta certa, segundo as 
disposições dos Art. 43 do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Município de Bagé. 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente nas 
normas que foram divulgadas através do Edital, de 22 de novembro de 2019 e do Anexo VII – Programas 
Prova Base, na mesma data, e nas retificações de 29 de novembro de 2019 e 15 de janeiro de 2020. A 
questão 31 foi embasada na Lei Municipal nº 2044/1979, que dispõe sobre o Código de Posturas do 
Município de Bagé, disponível em https://www.bage.rs.gov.br/, na data da abertura do concurso, e o Art. 2º 
da referida Lei, que serviu de base para a elaboração da referida questão, ora recorrida, assim dispõe: 

“Art.2º - Vias públicas são caminhos abertos ao trânsito público. 
Parágrafo Único – Na designação de vias públicas compreendem-se ruas, 

avenidas, alamedas, travessas, becos, passagens, passeios, galerias, pontes e estradas.” (Grifamos) 
Como podemos constatar pela leitura das disposições do Art. 2º acima transcritas, comparada com as 

alternativas da questão 31, que na designação de vias públicas estão compreendidos: 
- As alamedas e travessas, conforme constou corretamente na alternativa “A”. 
- As ruas e avenidas, conforme constou corretamente na alternativa “C”. 
- Os becos e passeios, conforme constou corretamente na alternativa “D”. 
- As pontes e estradas, conforme constou corretamente na alternativa “E 
- Agora, os rios e lagos, que constou incorretamente na alternativa “B”, não fazem parte da designação das 
vias públicas. Portanto é a exceção e a resposta correta da questão 31. 

Nota-se que os argumentos do recurso ratificam o gabarito correto da questão 31. 
Portanto, fica mantida a alternativa “B” como resposta certa, segundo as disposições dos Art. 2º do 

Código de Posturas do Município de Bagé. 
 

 

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente nas 
normas que foram divulgadas através do Edital, de 22 de novembro de 2019 e do Anexo VII – Programas 
Prova Base, na mesma data, e nas retificações de 29 de novembro de 2019 e 15 de janeiro de 2020. A 
questão 37 foi embasada na Lei Municipal nº 2044/1979, que dispõe sobre o Código de Posturas do 
Município de Bagé, disponível em https://www.bage.rs.gov.br/, na data da abertura do concurso, e o Art. 116 
da referida Lei, que serviu de base para a elaboração da referida questão, ora recorrida, assim dispõe: 

“Art. 116 – A indústria e o comércio ficam obrigados a: 
I – conservar limpo o recinto de trabalho e os pátios interiores; 
II – reparar a chapa de rodagem ou passeios, danificados por suas atividades; 
III – construir chaminés de modo a evitar que a fuligem se espalhe pela vizinhança.” 

Inicialmente, salientamos que o enunciado da questão 37, em nenhum momento, menciona que as 
disposições do Art.116 são tão somente obrigações para o ramo do comércio. Salientamos, ainda, que o Art. 
115 traz a definição para a indústria e comércio localizado, senão vejamos: 

“Art. 115. Todas as pessoas naturais ou jurídicas eu explorem no territórios deste município a indústria 
ou o comércio, em qualquer de suas modalidades, ainda que sem estabelecimento ou localização fixa, ou 
que, individualmente, exerçam qualquer profissão, arte, ofício ou função, ficam obrigados, sob pena de multa 
regulamentar, a requer sua inscrição antes do início de suas atividades. (Grifamos) 

Por oportuno, destacamos que no ramo do comércio estão as pessoas jurídicas instaladas no 
município que exploram o comércio de alimentos, onde se encontram os restaurantes, churrascarias e 
pizzarias, que na elaboração de seus cardápios poderão acionar fornos e churrasqueiras, que poderão 
espalhar fuligem (matéria preta e gordurosa) pela vizinhança através de chaminés mal instaladas. 

Portanto, improcedentes os recursos, ficando mantida a alternativa “E” como resposta certa, visto que 
as assertivas I, II e III estão corretas, segundo as disposições dos Art. 116 do Código de Posturas do 
Município de Bagé. 
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CARGO(S): FISCAL DE OBRAS 

 

 

 

QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'A'. Conforme determinado no Plano Diretor de Bagé, Art. 117: 
Considera-se limite de altura da edificação a distância vertical entre a cota média do meio-fio e a laje e/ou 
forro de cobertura do último pavimento, considerando-se a altura máxima do pé-direito de 3 m. Salienta-se 
que a Lei Nº 1.778 não consta no programa do concurso. 

 

 

QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com o Código de Posturas, artigo 68: "Art. 68. 
Terrenos não edificados são aqueles nos quais não existem construções ou, que existindo, estejam em 
ruínas ou em demolição, ou ainda, se em andamento, as construções já tenham excedido os prazos 
regulamentares". Sendo assim, como o enunciado da questão refere-se ao Código de Posturas e o mesmo 
consta no programa do concurso - Edital Nº 02/2019 – Retificação do Edital de Abertura – Concurso Público 
N° 01/2019  (LEI Nº 2.044) o gabarito correto é a letra "B". 

 

 

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'E'. A "Fiscalização de obras do município. Acompanhamento da 
aplicação de recursos (medições). Controle de execução de obras e serviços é feita com base em projetos 
arquitetônicos, portanto o conteúdo consta no edital de maneira explicita. Ainda salienta-se que o edital 
reforça no item 4.5, Síntese das Atribuições do Fiscal de Obras, que: "[o Fiscal de Obras deve] Verificar se 
as plantas das obras em execução no município, tanto novas como reformas foram devidamente 
despachadas pela Prefeitura, verificar se o terreno está lotado no cadastro municipal e se a construção 
obedecer às normas estabelecidas pelo Código de Posturas; verificar se a construção está sendo executada, 
em todos os seus detalhes de acordo com a planta despachada; fazer a vistoria final para a concessão do 
“Habite-se”, dirigir veículos oficiais nos exercícios de suas atribuições, executar outras tarefas correlatas 
especificadas em lei. 

 

 

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão enquadra-se no tópico "Acompanhamento da 
aplicação de recursos (medições). Controle de execução de obras e serviços" do programa do concurso, 
não necessariamente enquadra-se em algum artigo de determinada Lei. Conforme a planta apresentada 
observa-se que sobre o tanque há cobertura - linha tracejada indica a projeção da cobertura, portanto a 
terceira assertiva é falsa. 

 

 

QUESTÃO: 34 - ANULADA. A questão deve ser anulada uma vez que a área necessária para revestir a 
referida parede é 5,74 m², valor não apresentado em nenhuma alternativa. Área Total = 2,80 m * 2,50 m - 
0,60m*2,10m = 5,74 m². 

 

 
QUESTÃO: 40 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'E' PARA ALTERNATIVA 'B'. A questão é 
baseada na Lei Municipal N° 2.044/1979 (Código de Posturas), que consta no Programa do concurso. De 
acordo com a referida Lei, Art. 9º inciso VI: "quando o prédio ou terreno, além de sua entrada principal tiver 
entrada por outro logradouro, o proprietário poderá requerer numeração suplementar". Portanto o gabarito 
deverá ser alterado para letra B, visto que é necessário outro logradouro, não apenas entrada adicional para 
solicitar numeração suplementar - assertiva II está incorreta, portanto. 
 

 

  
 

NÍVEL MÉDIO 
 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 
CARGO(S): GUARDA MUNICIPAL 

 

 

 
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'B'. Em "eu costumo dizer que não existe", trata-se de conjunção 
integrante que introduz uma oração subordinada objetiva direta. 
 

 

QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'B'. Terceira assertiva: falsa. Trata-se da separação de oração 
subordinada adjetiva explicativa (que chegam a escolas para uso em sala de aula). 
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CARGO(S): GEOMENSOR, LABORATORISTA DE SOLOS, ASFALTO E CONCRETO, TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, TÉCNICO EM RH, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ASSESSOR DE PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAL 
(FOTÓGRAFO / CINEGRAFISTA / EDITOR), ASSISTENTE CULTURAL, ATENDENTE DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL, ATENDENTE DE FARMÁCIA, CONDUTOR SOCORRISTA, FISCAL AMBIENTAL, FISCAL 

DE TRIBUTOS, INTÉRPRETE DE LIBRAS, MONITOR, MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, 
PROFESSOR BERÇARISTA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE SÉRIES 

INICIAIS, SECRETÁRIO DE ESCOLA, TÉCNICO EM ESCRITURAÇÃO ESCOLAR, VISITADOR 
SOCIAL, VISITADORES DO PIM 

 

 

 
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'C'. Angela Lansbury foi inspiração para Emma Tompson: 
“Jennifer lembra-se de um encontro com a atriz e roteirista Emma Thompson em que, depois de declarar-
se inspirada por ela, ouviu: “Fui inspirada pela atriz Angela Lansbury. Você se inspirou em mim. Agora é sua 
vez de inspirar alguém” (l. 42-44). A grafia do nome não impede que o candidato faça a correlação exigida 
pela questão, uma vez que, seja qual for a grafia, essa pessoa que não inspirou a roteirista do filme Frozen 
foi a atriz Angela Lansbury. Observe o trecho a seguir: “Fomos inspirados por uma viagem que fizemos ___ 
Finlândia, onde conhecemos o folclore envolvendo os espíritos da natureza e a conexão com o homem”, 
conta ___ diretora." (l. 19-20). A autora considera-se inspirada pela viagem que fez à Finlãndia porque lá 
conheceu o folclore da região, relacionado a passagens do filme, como mostrado no trecho a seguir: "A trupe 
parte para uma aventura perigosa na floresta, que está imersa numa névoa eterna. Durante a jornada, vão 
descobrir mais sobre a família real, inclusive a respeito de uma relação complicada com o povo nativo e 
sobre os poderes de Elsa." (l. 16-19). Diante do exposto, indefere-se o recurso. 

 

 
QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'B'. A assertiva I afirmava que: A diretora Jennifer Lee é apontada 
como uma diretora talentosa que demorou para construir seu sucesso. Observe o trecho a seguir: 
“A a...ensão no cinema foi meteórica, em menos de dez anos.” (l. 01). Entende-se, portanto, que o texto 
considera sua trajetória rápida, meteórica. Assim, a assertiva I está incorreta. A assertiva afirmava que: A 
continuação do filme Frozen foi motivada, de certo modo, pelas especulações do público acerca de assuntos 
não explicados no primeiro filme. Observe o trecho a seguir: “Não estava nos planos a continuação da trama, 
mas as pessoas ficavam perguntando como surgiram os poderes de Elsa e falando que ela carregava o peso 
do mundo. “Vimos que havia mais para contar.” (l. 09-11). Portanto, em certa medida, não no total, foram as 
especulações, as perguntas do público que mostraram à roteirista que havia como continuar a contar a 
história. A assertiva está, portanto, correta. A terceira assertiva afirmava que: A continuação de Frozen será 
um flashback, contando eventos posteriores aos do primeiro filme. Observe o trecho a seguir: “O filme mostra 
um pouco do passado de Elsa e Anna, quando seus pais ainda eram vivos” (l. 13). Portanto, os eventos 
mostrados são em flashback, portanto, ANTERIORES, ao que é contado no primeiro filme. A assertiva está, 
portanto, incorreta. Diante do exposto, indefere-se o recurso. 

 

 
QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'B'. Primeira ocorrência: ocorrência da preposição “a” regida pela 
expressão “fazer uma viagem” + artigo definido feminino singular determinante da palavra “Finlândia”. 
Segunda ocorrência: o verbo “contar” é transitivo direto, portanto, não pede complemento regido por 
preposição. Terceira ocorrência: ocorrência da preposição “a” regida pelo verbo “referir-se” + artigo definido 
feminino singular determinante da palavra “responsabilidade”. Diante do exposto, indefere-se o recurso. 

 

  

QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'D'. Primeira assertiva: Nas linhas 10 e 11, no trecho “Vimos que 
havia mais para contar”, caso inseríssemos a palavra “histórias” ao trecho, teríamos as seguintes alterações 
“Vimos que haviam mais histórias para contar”. Primeira assertiva: falsa – o verbo haver é impessoal e não 
possui forma plural quando tem o sentido de “existir”. Segunda assertiva:  Na linha 24, a expressão “música 
chiclete”, se passada para o plural resultaria em “músicas chiclete”. Segunda assertiva: verdadeira – o 
segundo termo não vai para o plural por ser apenas um determinante da palavra “música” e não parte do 
significado central, conforme preconiza a regra de plural dos substantivos compostos. Terceira assertiva: 
Nas linhas 43 e 44, no trecho “Você se inspirou em mim”, caso substituíssemos o pronome “você” por “tu”, 
a forma resultante seria “Tu te inspirastes em mim”. Terceira assertiva: falsa – o verbo “inspirar” no pretérito 
perfeito do indicativo, na segunda pessoa do singular, é “inspiraste”. Diante do exposto, indefere-se o 
recurso. 

 

 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'E'. I. Na linha 08, em “alcançá-las”, o pronome oblíquo tem como 
referente a palavra “mulher”, na mesma linha. Assertiva I: incorreta – o referente é “nessas posições” (l. 07). 
II. Na linha 17, o pronome relativo “que” refere-se ao substantivo que o antecede, “floresta” (l. 16). Assertiva 
II: correta – o referente é o antecedente do pronome relativo “que”. III. Na linha 34, o sujeito da forma verbal 

 



“são” está elíptico para que as palavras “Anna e Elsa” não sejam repetidas. A assertiva está correta. O 
candidato pode facilmente verificar à qual ocorrência se refere, uma vez que a questão aborda os 
mecanismos coesivos, sendo a elipse um deles. Portanto, a questão não poderia se referir ao sujeito 
expresso, mas, sim, ao que foi omitido como recurso para se manter a coesão do texto e evitar a repetição 
indevida de palavras. Diante do exposto, indefere-se o recurso. 

 
CARGO(S): AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ASSESSOR DE PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAL 

(FOTÓGRAFO / CINEGRAFISTA / EDITOR), ASSISTENTE CULTURAL, ATENDENTE DE FARMÁCIA, 
CONDUTOR SOCORRISTA, INTÉRPRETE DE LIBRAS, MONITOR, MONITOR DE TRANSPORTE 

ESCOLAR, TÉCNICO EM ESCRITURAÇÃO ESCOLAR, VISITADOR SOCIAL, VISITADORES DO PIM 
 

 

  
QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com Domingos Paschoal Cegalla, página 431, o duplo 
travessão pode substituir a dupla vírgula na separação de orações explicativas ou de apostos, sem prejuízo 
à correção gramatical ou ao significado do trecho. Diante do exposto, indefere-se o recurso. 
 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 

 
CARGO(S): GUARDA MUNICIPAL 

 

 

 
QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente nas 
normas que foram divulgadas através do Edital, de 22 de novembro de 2019 e do Anexo VII – Programas 
Prova Base, na mesma data, e nas retificações de 29 de novembro de 2019, 20 de dezembro de 2019 e 15 
de janeiro de 2020. A questão 17 foi embasada na Lei Municipal nº 2.294/1984, que dispõe sobre o Estatuto 
dos Funcionários Públicos do Município de Bagé, disponível em https://www.bage.rs.gov.br/, na data da 
abertura do concurso, e o Art. 38 da referida Lei, que serviu de base para a elaboração da referida questão, 
ora recorrida, assim dispõe: 

“Art. 38. O funcionário poderá ser convocado para prestar: 
I - regime especial de trabalho, nos termos desta lei, podendo ser de: 
a) Tempo integral quando o sujeitar a maior número de horas semanais do que o estabelecido pela 
lei para o cargo; 
b) Dedicação exclusiva, quando além de tempo integral, assim o exijam condições especiais ligadas ao 
desempenho das atribuições inerentes ao cargo ou função; 
II - serviço ou plantão extraordinário; 
III - serviço noturno, entendendo como tal o executado entre as 22 horas de um dia e às 5 horas do 
dia seguinte. 

Parágrafo único. Somente poderão ser convocados para regime de dedicação exclusiva os titulares 
de cargos para cujo provimento seja exigido curso universitário de grau superior.” (Grifamos) 

Entendemos que a forma como foi redigida a assertiva III da questão 17 (Regime especial de 
trabalho, nos termos do referido Estatuto, podendo ser de tempo integral quando o sujeitar a maior número 
de horas semanais do que o estabelecido pela lei para o cargo), ao invés de “nos termos desta lei”, em nada 
modificou as disposições do Art. 38 – inciso I e tampouco prejudicou a interpretação por parte dos candidatos 
para a resolução da questão, um vez que, conforme disposto no Art. 1º da Lei 2.294/1984, a lei dispõe sobre 
estatuto que regula o regime jurídico dos funcionários públicos do Município de Bagé, senão vejamos: 

“Art. 1º Este Estatuto regula o regime jurídico entre o Município e os seus funcionários.” (Grifamos) 
Destacamos, por oportuno, que a interpretação de legislação por parte dos candidatos, contida em 

programas de concurso público, não deve ficar restrita apenas a letra fria da lei. 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “E” como resposta certa, visto que as 

assertivas I, II e III estão corretas, segundo as disposições dos Art. 38 do Estatuto dos Funcionários Públicos 
do Município de Bagé. 
  

 

QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'D'. Os argumentos dos recursos apresentados não atenderam as 
especificações estabelecidas no item 9.3 do edital. Desta forma, não foram analisados com base no item 9.9 
do edital do presente concurso. Portanto, fica mantida a alternativa “D” como resposta certa, visto que apenas 
as assertivas II e III estão corretas, segundo as disposições dos Art. 2º, 3º e 4º Regime Próprio de Previdência 
Social dos Servidores Públicos Municipais de Bagé. 

 

 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente nas 
normas que foram divulgadas através do Edital, de 22 de novembro de 2019 e do Anexo VII – Programas 

 

https://www.bage.rs.gov.br/


Prova Base, na mesma data, e nas retificações de 29 de novembro de 2019, 20 de dezembro de 2019 e 15 
de janeiro de 2020. A questão 23 foi embasada na Constituição Federal, disponível 
em http://www4.planalto.gov.br/legislacao/, na data da abertura do concurso, e o Art. 144 da referida 
Constituição, que serviu de base para a elaboração da referida questão, ora recorrida, assim dispõe: 

“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para 
a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes 
órgãos: 
I - polícia federal; 
II - polícia rodoviária federal; 
III - polícia ferroviária federal; 
IV - polícias civis; 
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 
2019) 

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela 
União e estruturado em carreira, destina-se a:" (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses 
da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática 
tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; 
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, 
sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; 
III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. 

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado 
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.(Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado 
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a 
competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. 

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de 
bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. 

§ 5º-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa 
a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.    (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 104, de 2019) 

§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, 
subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios. 

§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército 
subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.    (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 
2019) 

§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança 
pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. 

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, 
serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 

§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será 
fixada na forma do § 4º do art. 39. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014) 

I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas 
em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 82, de 2014) 

II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou 
entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.  (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 82, de 2014)” (grifamos) 

Como podemos constatar pela leitura das disposições do § 1º  do Art. 144 acima transcritas, que 
à polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado 
em carreira, destina-se, entre outras atribuições, a de prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes 
e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos 
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públicos nas respectivas áreas de competência, conforme constou no enunciado da questão 
23. Enquanto que para polícia rodoviária federal não está expressa na CF as atribuições de prevenir e 
reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, e tão somente 
que destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. 

Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “A” como resposta certa, segundo as 
disposições dos § 1º do Art. 144 Constituição Federal. 
 

 
CARGO(S): GEOMENSOR, LABORATORISTA DE SOLOS, ASFALTO E CONCRETO, TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, TÉCNICO EM RH, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO 
 

 

 
QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente nas 
normas que foram divulgadas através do Edital, de 22 de novembro de 2019 e do Anexo VII – Programas 
Prova Base, na mesma data, e nas retificações de 29 de novembro de 2019 e 15 de janeiro de 2020. A 
questão 18 foi embasada na Lei Municipal nº 2.294/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de Bagé, disponível em https://www.bage.rs.gov.br/, na data da abertura do concurso, 
e o Art. 18 da referida Lei, que serviu de base para a elaboração da referida questão, ora recorrida, assim 
dispõe: 

“Art. 18. O concurso interno tem por objetivo selecionar funcionários para o provimento de cargos por 
promoção. 

§ 1º Constarão obrigatoriamente do concurso interno, a realizar-se na forma do regulamento, as 
seguintes provas: 
I - objetiva de serviço; 
II - de títulos, considerados entre eles o tempo de serviço como funcionário municipal e o grau de 
instrução, 
III - de avaliação da eficiência, realizada através de critérios objetivos nos quais sejam considerados, além 
de desempenho, a assiduidade, a pontualidade e a disciplina).” (Grifamos) 
Como podemos constatar pela leitura das disposições dos incisos I e II do Art. 18 acima transcritas, 
reproduzem literalmente as assertivas I e II da questão18. Assim, as assertivas I e II estão corretas. 

Enquanto que as disposições do inciso III do Art. 18 acima transcritas, não espelham literalmente a 
redação da assertiva III, senão vejamos: Assertiva III da questão 18 - De avaliação da eficiência, realizada 
através de critérios objetivos nos quais sejam considerados, além de compromisso com a qualidade, o 
conhecimento, a iniciativa e a cooperação. Note-se que os quesitos citados no Estatuto são “além de 
desempenho, a assiduidade, a pontualidade e a disciplina”. Assim a assertiva III está incorreta. Salientamos, 
ainda, que as disposições do item 6.1.1 do edital são bem claras no que se refere a legislação utilizada nos 
concursos públicos, quando define que serão considerados os conteúdos publicados até a data de 
lançamento deste Edital, constantes nos Anexos VIII e IX. (Grifamos) 

Nota-se que tanto no site da Prefeitura Municipal de Bagé, quanto no site da Câmara Municipal de 
Bagé, na Lei Municipal nº 2.294/1984 publicada, consta como vigente o Art.18 do referido Estatuto. 

Portanto, improcedentes os recursos, ficando mantida a alternativa “C” como resposta certa, visto que 
apenas as assertivas I e II estão corretas, segundo as disposições dos Art. 18 do Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de Bagé. 
 

 

 
CARGO(S): AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ASSESSOR DE PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAL 

(FOTÓGRAFO / CINEGRAFISTA / EDITOR), ASSISTENTE CULTURAL, ATENDENTE DE FARMÁCIA, 
CONDUTOR SOCORRISTA, INTÉRPRETE DE LIBRAS, MONITOR, MONITOR DE TRANSPORTE 

ESCOLAR, TÉCNICO EM ESCRITURAÇÃO ESCOLAR, VISITADOR SOCIAL, VISITADORES DO PIM 
 

 

 

QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente nas 
normas que foram divulgadas através do Edital, de 22 de novembro de 2019 e do Anexo VII – Programas 
Prova Base, na mesma data, e nas retificações de 29 de novembro de 2019 e 15 de janeiro de 2020. A 
questão 18 foi embasada na Lei Municipal nº 2.294/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de Bagé, disponível em https://www.bage.rs.gov.br/, na data da abertura do concurso, 
e o Art. 18 da referida Lei, que serviu de base para a elaboração da referida questão, ora recorrida, assim 
dispõe: 

“Art. 18. O concurso interno tem por objetivo selecionar funcionários para o provimento de cargos por 
promoção. 

§ 1º Constarão obrigatoriamente do concurso interno, a realizar-se na forma do regulamento, as 
seguintes provas: 
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I - objetiva de serviço; 
II - de títulos, considerados entre eles o tempo de serviço como funcionário municipal e o grau de 
instrução, 
III - de avaliação da eficiência, realizada através de critérios objetivos nos quais sejam considerados, além 
de desempenho, a assiduidade, a pontualidade e a disciplina).” (Grifamos) 

Como podemos constatar pela leitura das disposições dos incisos I e II do Art. 18 acima transcritas, 
reproduzem literalmente as assertivas I e II da questão18. Assim as assertivas I e II estão corretas. 

Enquanto que as disposições do inciso III do Art. 18 acima transcritas, não espelham literalmente a 
redação da assertiva III, senão vejamos: Assertiva III da questão 18 - De avaliação da eficiência, realizada 
através de critérios objetivos nos quais sejam considerados, além de compromisso com a qualidade, o 
conhecimento, a iniciativa e a cooperação. Note-se que os quesitos citados no Estatuto são “além de 
desempenho, a assiduidade, a pontualidade e a disciplina”. Assim a assertiva III está incorreta. Salientamos, 
ainda, que as disposições do item 6.1.1 do edital são bem claras no que se refere a legislação utilizada nos 
concursos públicos, quando define que serão considerados os conteúdos publicados até a data de 
lançamento deste Edital, constantes nos Anexos VIII e IX. (Grifamos) 

Nota-se que tanto no site da Prefeitura Municipal de Bagé, quanto no site da Câmara Municipal de 
Bagé, na Lei Municipal nº 2.294/1984 publicada, consta como vigente o Art.18 do referido Estatuto. 

Portanto, improcedentes os recursos, ficando mantida a alternativa “C” como resposta certa, visto que 
apenas as assertivas I e II estão corretas, segundo as disposições dos Art. 18 do Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de Bagé. 
 

 
CARGO(S): GEOMENSOR, LABORATORISTA DE SOLOS, ASFALTO E CONCRETO, TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, TÉCNICO EM RH, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO 
 

 

 

QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente nas 
normas que foram divulgadas através do Edital, de 22 de novembro de 2019 e do Anexo VII – Programas 
Prova Base, na mesma data, e nas retificações de 29 de novembro de 2019 e 15 de janeiro de 2020. A 
questão 21 foi embasada na Lei Municipal nº 5.134/2012, que dispõe sobre Regime Próprio de Previdência 
Social dos Servidores Públicos Municipais de Bagé, disponível em https://www.bage.rs.gov.br/, na data da 
abertura do concurso, e o Art. 3º da referida Lei, que serviu de base para a elaboração da referida questão, 
ora recorrida, assim dispõe: 

“Art. 3º Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bagé é regido 
pelos seguintes princípios: 
I - universalidade de participação nos planos previdenciários; 
II - irredutibilidade do valor dos benefícios`, 
III - vedação a criação, majoração ou extensão de qualquer benefício sem a correspondente fonte de 
custeio total e em desacordo com a atual legislação nacional; 
IV - custeio da previdência social dos servidores públicos municipais mediante recursos 
provenientes, dentre outros, do orçamento dos órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, suas 
autarquias e fundações e da contribuição compulsória dos segurados ativos, inativos e pensionistas; 
V - subordinação das aplicações de reservas, fundos e provisões garantidoras dos benefícios mínimos a 
critérios atuariais e a legislação federal vigente, tendo em vista a natureza dos benefícios; 
VI - valor mensal das aposentadorias e pensões não inferior ao salário-mínimo.” (Grifamos) 

Assim, na sequência, passaremos analisar cada alternativa da questão 21, com base nos dispositivos 
legais acima transcritos. A irredutibilidade do valor dos benefícios, prevista no inciso II do Art. 3º está 
literalmente transcrita na alternativa “A” da referida questão. Assim a alternativa “A” está correta. 

A universalidade de participação nos planos previdenciários, prevista no inciso I do Art. 3º está 
literalmente transcrita na alternativa “B” da referida questão. Assim a alternativa “B” está correta. 

O valor mensal das aposentadorias e pensões não inferior ao salário-mínimo, previsto no inciso VI do 
Art. 3º está literalmente transcrito na alternativa “C” da referida questão. Assim a alternativa “C” está correta. 

A vedação a criação, majoração ou extensão de qualquer benefício sem a correspondente fonte de 
custeio total e em desacordo com a atual legislação nacional, prevista no inciso III do Art. 3º está literalmente 
transcrita na alternativa “E” da referida questão. Assim a alternativa “E” está correta. 

Agora, o custeio da previdência social dos servidores públicos municipais mediante recursos 
provenientes, dentre outros, do orçamento dos órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, suas 
autarquias e fundações e da contribuição compulsória dos segurados ativos, inativos e pensionistas, 
previsto no inciso IV do Art. 3º, não está literalmente transcrito na alternativa “D” da referida questão. Sendo 
assim analisamos na sequência a redação da alternativa “D” da questão 21: 
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D) Custeio da previdência social dos servidores públicos municipais mediante recursos 
provenientes exclusivamente do orçamento do Poder Executivo, suas autarquias e fundações e da 
contribuição opcional dos segurados ativos, inativos e pensionistas. 

Como podemos constatar pela leitura da redação da alternativa “D” da questão 21 acima transcrita, 
constou incorretamente “os recursos provenientes EXCLUSIVAMENTE DO ORÇAMENTO DO PODER 
EXECUTIVO, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES, enquanto que o correto é “recursos 
provenientes, dentre outros, do orçamento dos órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, suas 
autarquias e fundações”. Da mesma forma que constou incorretamente “da contribuição OPCIONAL dos 
segurados ativos, inativos e pensionistas”, enquanto que o correto é “da contribuição compulsória dos 
segurados ativos, inativos e pensionistas”. Assim a alternativa “D” está incorreta e é a resposta certa da 
questão 21. Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “D” como resposta certa, 
segundo as disposições dos Art. 3º do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos 
Municipais de Bagé. 
 

 
CARGO(S): AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ASSESSOR DE PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAL 

(FOTÓGRAFO / CINEGRAFISTA / EDITOR), ASSISTENTE CULTURAL, ATENDENTE DE FARMÁCIA, 
CONDUTOR SOCORRISTA, INTÉRPRETE DE LIBRAS, MONITOR, MONITOR DE TRANSPORTE 

ESCOLAR, TÉCNICO EM ESCRITURAÇÃO ESCOLAR, VISITADOR SOCIAL, VISITADORES DO PIM 
 

 

 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente nas 
normas que foram divulgadas através do Edital, de 22 de novembro de 2019 e do Anexo VII – Programas 
Prova Base, na mesma data, e nas retificações de 29 de novembro de 2019 e 15 de janeiro de 2020. A 
questão 21 foi embasada na Lei Municipal nº 5.134/2012, que dispõe sobre Regime Próprio de Previdência 
Social dos Servidores Públicos Municipais de Bagé, disponível em https://www.bage.rs.gov.br/, na data da 
abertura do concurso, e o Art. 3º da referida Lei, que serviu de base para a elaboração da referida questão, 
ora recorrida, assim dispõe: 

“Art. 3º Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bagé é regido 
pelos seguintes princípios: 
I - universalidade de participação nos planos previdenciários; 
II - irredutibilidade do valor dos benefícios`, 
III - vedação a criação, majoração ou extensão de qualquer benefício sem a correspondente fonte de 
custeio total e em desacordo com a atual legislação nacional; 
IV - custeio da previdência social dos servidores públicos municipais mediante recursos 
provenientes, dentre outros, do orçamento dos órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, suas 
autarquias e fundações e da contribuição compulsória dos segurados ativos, inativos e pensionistas; 
V - subordinação das aplicações de reservas, fundos e provisões garantidoras dos benefícios mínimos a 
critérios atuariais e a legislação federal vigente, tendo em vista a natureza dos benefícios; 
VI - valor mensal das aposentadorias e pensões não inferior ao salário-mínimo.” (Grifamos) 

Assim, na sequência, passaremos analisar cada alternativa da questão 21, com base nos dispositivos 
legais acima transcritos. A irredutibilidade do valor dos benefícios, prevista no inciso II do Art. 3º está 
literalmente transcrita na alternativa “A” da referida questão. Assim a alternativa “A” está correta. 

A universalidade de participação nos planos previdenciários, prevista no inciso I do Art. 3º está 
literalmente transcrita na alternativa “B” da referida questão. Assim a alternativa “B” está correta. 

O valor mensal das aposentadorias e pensões não inferior ao salário-mínimo, previsto no inciso VI do 
Art. 3º está literalmente transcrito na alternativa “C” da referida questão. Assim a alternativa “C” está correta. 

A vedação a criação, majoração ou extensão de qualquer benefício sem a correspondente fonte de 
custeio total e em desacordo com a atual legislação nacional, prevista no inciso III do Art. 3º está literalmente 
transcrita na alternativa “E” da referida questão. Assim a alternativa “E” está correta. 

Agora, o custeio da previdência social dos servidores públicos municipais mediante recursos 
provenientes, dentre outros, do orçamento dos órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, suas 
autarquias e fundações e da contribuição compulsória dos segurados ativos, inativos e pensionistas, 
previsto no inciso IV do Art. 3º, não está literalmente transcrito na alternativa “D” da referida questão. Sendo 
assim analisamos na sequência a redação da alternativa “D” da questão 21: 
D) Custeio da previdência social dos servidores públicos municipais mediante recursos 
provenientes exclusivamente do orçamento do Poder Executivo, suas autarquias e fundações e da 
contribuição opcional dos segurados ativos, inativos e pensionistas. 

Como podemos constatar pela leitura da redação da alternativa “D” da questão 21 acima transcrita, 
constou incorretamente “os recursos provenientes EXCLUSIVAMENTE DO ORÇAMENTO DO PODER 
EXECUTIVO, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES, enquanto que o correto é “recursos 
provenientes, dentre outros, do orçamento dos órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, suas 
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autarquias e fundações”. Da mesma forma que constou incorretamente “da contribuição OPCIONAL dos 
segurados ativos, inativos e pensionistas”, enquanto que o correto é “da contribuição compulsória dos 
segurados ativos, inativos e pensionistas”. Assim a alternativa “D” está incorreta e é a resposta certa da 
questão 21. Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “D” como resposta certa, 
segundo as disposições dos Art. 3º do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos 
Municipais de Bagé. 
 

 
MATÉRIA: INFORMÁTICA 

 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR BERÇARISTA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE 

SÉRIES INICIAIS 
 

 

 

QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'A'. As palavras que estão com início da primeira letra em 
maiúsculas, como por exemplo: Negrito, Itálico, Sublinhado, Tachado, Subscrito, Sobrescrito, Tabelas e a 
palavra Grupo, se referem a efeitos do programa, e a palavra Grupo (se refere ao caminho). Em nada 
prejudica o candidato essas primeiras letras em maiúsculas, estão de acordo com a grafia da Microsoft 
através do Tutorial do programa cuja primeira letra também é em maiúscula, disponível na internet (Web). 
Por não existir recurso técnico contundente para anular a referida questão, fica indeferido o recurso e mantido 
o gabarito preliminar da Banca. 
 

 

 
CARGO(S): GEOMENSOR, LABORATORISTA DE SOLOS, ASFALTO E CONCRETO, TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, TÉCNICO EM RH, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO 
 

 

 

QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'A'. As palavras que estão com início da primeira letra em 
maiúsculas, como por exemplo: Negrito, Itálico, Sublinhado, Tachado, Subscrito, Sobrescrito, Tabelas e a 
palavra Grupo, se referem a efeitos do programa, e a palavra Grupo (se refere ao caminho). Em nada 
prejudica o candidato essas primeiras letras em maiúsculas, estão de acordo com a grafia da Microsoft 
através do Tutorial do programa cuja primeira letra também é em maiúscula, disponível na internet (Web). 
Por não existir recurso técnico contundente para anular a referida questão, fica indeferido o recurso e mantido 
o gabarito preliminar da Banca. 
 

 

 
CARGO(S): AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ASSESSOR DE PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAL 

(FOTÓGRAFO / CINEGRAFISTA / EDITOR), ASSISTENTE CULTURAL, ATENDENTE DE FARMÁCIA, 
CONDUTOR SOCORRISTA, INTÉRPRETE DE LIBRAS, MONITOR, MONITOR DE TRANSPORTE 

ESCOLAR, TÉCNICO EM ESCRITURAÇÃO ESCOLAR, VISITADOR SOCIAL, VISITADORES DO PIM 
 

 

 

QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'A'. As palavras que estão com início da primeira letra em 
maiúsculas, como por exemplo: Negrito, Itálico, Sublinhado, Tachado, Subscrito, Sobrescrito, Tabelas e a 
palavra Grupo, se referem a efeitos do programa, e a palavra Grupo (se refere ao caminho). Em nada 
prejudica o candidato essas primeiras letras em maiúsculas, estão de acordo com a grafia da Microsoft 
através do Tutorial do programa cuja primeira letra também é em maiúscula, disponível na internet (Web). 
Por não existir recurso técnico contundente para anular a referida questão, fica indeferido o recurso e mantido 
o gabarito preliminar da Banca. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR BERÇARISTA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE 

SÉRIES INICIAIS 
 

 

 

QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'C'. Segundo a prática usual do programa em tela, primeiro DEVE-
SE dividir e somente depois somar, ou seja, ao dividir 20 por 5 =4, e depois se soma com 38 que é igual a 
42, conforme o gabarito. Não há duas respostas corretas conforme recurso impetrado a essa Banca. 
Qualquer dúvida basta fazer EXATAMENTE o que pede a questão. 
 
 

 



 
CARGO(S): GEOMENSOR, LABORATORISTA DE SOLOS, ASFALTO E CONCRETO, TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, TÉCNICO EM RH, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO 
 

 

 

QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'C'. Segundo a prática usual do programa em tela, primeiro DEVE-
SE dividir e somente depois somar, ou seja, ao dividir 20 por 5 =4, e depois se soma com 38 que é igual a 
42, conforme o gabarito. Não há duas respostas corretas conforme recurso impetrado a essa Banca. 
Qualquer dúvida basta fazer EXATAMENTE o que pede a questão. 
 

 

 
CARGO(S): AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ASSESSOR DE PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAL 

(FOTÓGRAFO / CINEGRAFISTA / EDITOR), ASSISTENTE CULTURAL, ATENDENTE DE FARMÁCIA, 
CONDUTOR SOCORRISTA, INTÉRPRETE DE LIBRAS, MONITOR, MONITOR DE TRANSPORTE 

ESCOLAR, TÉCNICO EM ESCRITURAÇÃO ESCOLAR, VISITADOR SOCIAL, VISITADORES DO PIM 
 

 

 

QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'C'. Segundo a prática usual do programa em tela, primeiro DEVE-
SE dividir e somente depois somar, ou seja, ao dividir 20 por 5 =4, e depois se soma com 38 que é igual a 
42, conforme o gabarito. Não há duas respostas corretas conforme recurso impetrado a essa Banca. 
Qualquer dúvida basta fazer EXATAMENTE o que pede a questão. 
 

 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

 
CARGO(S): GUARDA MUNICIPAL 

 

 

 

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'A'. O tópico do edital que era contemplado com a questão é: 8. 
Geometria Plana: cálculo de área e perímetro de polígonos. Circunferência e Círculo: comprimento da 
circunferência, área do círculo. Segue resposta ao recurso. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CARGO(S): FISCAL AMBIENTAL, FISCAL DE TRIBUTOS 

 

 

 
QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'A'. Segue resposta ao recurso. 

 

 
 

 

 
CARGO(S): GEOMENSOR, LABORATORISTA DE SOLOS, ASFALTO E CONCRETO, TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, TÉCNICO EM RH, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO 
 

 

 
QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'A'. Segue resposta ao recurso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CARGO(S): AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ASSESSOR DE PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAL 

(FOTÓGRAFO / CINEGRAFISTA / EDITOR), ASSISTENTE CULTURAL, ATENDENTE DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL, ATENDENTE DE FARMÁCIA, CONDUTOR SOCORRISTA, INTÉRPRETE DE LIBRAS, 
MONITOR, MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETÁRIO DE ESCOLA, TÉCNICO EM 

ESCRITURAÇÃO ESCOLAR, VISITADOR SOCIAL, VISITADORES DO PIM 
 

 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'A'. Segue resposta ao recurso. 

 

 

 

  

 
CARGO(S): FISCAL AMBIENTAL, FISCAL DE TRIBUTOS 

 

 

 
QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'E'. Segue resposta ao recurso. 

 

 

 

  

 
CARGO(S): GEOMENSOR, LABORATORISTA DE SOLOS, ASFALTO E CONCRETO, TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, TÉCNICO EM RH, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO 
 

 

 
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'E'. Segue resposta ao recurso. 

 

 

 

  

 
CARGO(S): AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ASSESSOR DE PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAL 

(FOTÓGRAFO / CINEGRAFISTA / EDITOR), ASSISTENTE CULTURAL, ATENDENTE DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL, ATENDENTE DE FARMÁCIA, CONDUTOR SOCORRISTA, INTÉRPRETE DE LIBRAS, 
MONITOR, MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETÁRIO DE ESCOLA, TÉCNICO EM 

ESCRITURAÇÃO ESCOLAR, VISITADOR SOCIAL, VISITADORES DO PIM 
 

 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'E'. Segue resposta ao recurso. 

 

 
 
 

 



 
CARGO(S): FISCAL AMBIENTAL, FISCAL DE TRIBUTOS 

 

 

 
QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'C'. Segue resposta ao recurso. 

 

 

 

  

 
CARGO(S): AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ASSESSOR DE PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAL 

(FOTÓGRAFO / CINEGRAFISTA / EDITOR), ASSISTENTE CULTURAL, ATENDENTE DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL, ATENDENTE DE FARMÁCIA, CONDUTOR SOCORRISTA, INTÉRPRETE DE LIBRAS, 
MONITOR, MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETÁRIO DE ESCOLA, TÉCNICO EM 

ESCRITURAÇÃO ESCOLAR, VISITADOR SOCIAL, VISITADORES DO PIM 
 

 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'C'. Segue resposta ao recurso. 

 

 

 

  

 
CARGO(S): FISCAL AMBIENTAL, FISCAL DE TRIBUTOS 

 

 

 
QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'B'. Segue resposta ao recurso. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CARGO(S): AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ASSESSOR DE PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAL 

(FOTÓGRAFO / CINEGRAFISTA / EDITOR), ASSISTENTE CULTURAL, ATENDENTE DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL, ATENDENTE DE FARMÁCIA, CONDUTOR SOCORRISTA, INTÉRPRETE DE LIBRAS, 
MONITOR, MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETÁRIO DE ESCOLA, TÉCNICO EM 

ESCRITURAÇÃO ESCOLAR, VISITADOR SOCIAL, VISITADORES DO PIM 
 

 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'B'. Segue resposta ao recurso. 
 

 

 

 

  

 
CARGO(S): FISCAL AMBIENTAL, FISCAL DE TRIBUTOS 

 

 

 
QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'A'. Segue resposta ao recurso. 
 

 

 

 

  

 
CARGO(S): AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ASSESSOR DE PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAL 

(FOTÓGRAFO / CINEGRAFISTA / EDITOR), ASSISTENTE CULTURAL, ATENDENTE DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL, ATENDENTE DE FARMÁCIA, CONDUTOR SOCORRISTA, INTÉRPRETE DE LIBRAS, 
MONITOR, MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETÁRIO DE ESCOLA, TÉCNICO EM 

ESCRITURAÇÃO ESCOLAR, VISITADOR SOCIAL, VISITADORES DO PIM 
 

 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'A'. Segue resposta ao recurso. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 

 

 
CARGO(S): ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SECRETÁRIO DE ESCOLA 

 

 

 
QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'B'. A referida questão foi elaborada tendo por base o Artigo 12 da 
LDB, que segue transcrito em sua íntegra:  

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, 
terão a incumbência de: 
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 
II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 
IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a 
escola; 
VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre 
a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; 
(Redação dada pela Lei nº 12.013, de 2009) 
VIII - notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas 
acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei; (Redação dada pela Lei nº 13.803, de 2019) 
IX - promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, 
especialmente a intimidação sistemática (bullying), no âmbito das escolas; (Incluído pela Lei nº 13.663, de 
2018) 
X - estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. (Incluído pela Lei nº 13.663, de 
2018) 
XI - promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou 
dependência de drogas. (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019 . 

Portanto, todas as alternativas propostas na questão estão corretas. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR BERÇARISTA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE 

SÉRIES INICIAIS 
 

 

 
QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'B'. A referida questão foi elaborada tendo por base o Artigo 12 da 
LDB, que segue transcrito em sua íntegra:  

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, 
terão a incumbência de: 
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 
II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 
IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a 
escola; 
VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre 
a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da 
escola; (Redação dada pela Lei nº 12.013, de 2009) 
VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas 
acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei; (Redação dada pela Lei nº 13.803, de 2019) 
IX - promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, 
especialmente a intimidação sistemática (bullying), no âmbito das escolas; (Incluído pela Lei nº 13.663, de 
2018) 
X - estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. (Incluído pela Lei nº 13.663, de 
2018) 
XI - promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou 
dependência de drogas. (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019 . 

Portanto, todas as alternativas propostas na questão estão corretas. 
 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12013.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13803.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13663.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13663.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13663.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13663.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13840.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12013.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13803.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13663.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13663.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13663.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13663.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13840.htm#art17


 
CARGO(S): ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SECRETÁRIO DE ESCOLA 

 

 

 

QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão número 15 foi elaborada tendo como tema o Plano 
Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho 
de 2014, constitui um marco fundamental para as políticas públicas brasileiras. Suas 20 metas conferiram 
ao País um horizonte para o qual os esforços dos entes federativos e da sociedade civil devem convergir 
com a finalidade de consolidar um sistema educacional capaz de concretizar o direito à educação em sua 
integralidade, dissolvendo as barreiras para o acesso e a permanência, reduzindo as desigualdades, 
promovendo os direitos humanos e garantindo a formação para o trabalho e para o exercício autônomo da 
cidadania. O Plano Nacional de Educação (PNE), com vigência entre 2014 e 2024, constitui um documento 
que define compromissos colaborativos entre os entes federativos e diversas instituições pelo avanço da 
educação brasileira. Portanto, na referida questão, em que constavam três assertivas a respeito do PNE, 
podemos constatar que apenas a assertiva I está correta. Portanto, alternativa A deve ser marcada como 
correta. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR BERÇARISTA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE 

SÉRIES INICIAIS 
 

 

 

QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão número 20 foi elaborada tendo como tema o Plano 
Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho 
de 2014, constitui um marco fundamental para as políticas públicas brasileiras. Suas 20 metas conferiram 
ao País um horizonte para o qual os esforços dos entes federativos e da sociedade civil devem convergir 
com a finalidade de consolidar um sistema educacional capaz de concretizar o direito à educação em sua 
integralidade, dissolvendo as barreiras para o acesso e a permanência, reduzindo as desigualdades, 
promovendo os direitos humanos e garantindo a formação para o trabalho e para o exercício autônomo da 
cidadania. O Plano Nacional de Educação (PNE), com vigência entre 2014 e 2024, constitui um documento 
que define compromissos colaborativos entre os entes federativos e diversas instituições pelo avanço da 
educação brasileira. Portanto, na referida questão, em que constavam três assertivas a respeito do PNE, 
podemos constatar que apenas a assertiva I está correta. Portanto, alternativa A deve ser marcada como 
correta. 
 

 

 
CARGO(S): ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SECRETÁRIO DE ESCOLA 

 

 

 

QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão 18 foi elaborada tendo por base o artigo 23 do Plano 
de Carreira do Magistério Público de Bagé que tem como tema o aperfeiçoamento. Segundo o referido 
artigo: Aperfeiçoamento é o conjunto de procedimentos que visam a proporcionar a atualização, capacitação 
e valorização dos profissionais do magistério para a melhoria do ensino.  Portanto, podemos constatar que 
as três assertivas propostas na questão estão corretas. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR BERÇARISTA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE 

SÉRIES INICIAIS 
 

 

 

QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão 23 foi elaborada tendo por base o artigo 23 do Plano 
de Carreira do Magistério Público de Bagé que tem como tema o aperfeiçoamento. Segundo o referido 
artigo: Aperfeiçoamento é o conjunto de procedimentos que visam a proporcionar a atualização, capacitação 
e valorização dos profissionais do magistério para a melhoria do ensino.  Portanto, podemos constatar que 
as três assertivas propostas na questão estão corretas. 
 

 

 
CARGO(S): ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SECRETÁRIO DE ESCOLA 

 

 

 

QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'E'. A referida questão tinha como enunciado "Segundo o Plano de 
Carreira do Magistério Público de Bagé, o Magistério Público Municipal é formado pelo conjunto 
de:" como podemos perceber, não há menção do Art. 6º no referido enunciado, já que a resposta para a 
questão estaria contida no Art. 7º que segue transcrito: 

 



Art. 7º I - Magistério Público Municipal: o conjunto de Professores, Supervisores e Orientadores 
Educacionais, Diretores, Vice-Diretores e Coordenadores Pedagógicos que, ocupando cargos efetivos, 
cargos em comissão ou funções gratificadas nas unidades escolares e nos demais órgãos que compõem a 
estrutura da Rede Municipal de Ensino, desempenham atividades docentes ou de suporte pedagógico à 
docência, com vistas a alcançar os objetivos educacionais. Assim, todas as assertivas estão corretas.  
 

 
CARGO(S): PROFESSOR BERÇARISTA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE 

SÉRIES INICIAIS 
 

 

 
QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão 24 tinha como enunciado  "Segundo o Plano de 
Carreira do Magistério Público de Bagé, o Magistério Público Municipal é formado pelo conjunto 
de:" como podemos perceber, não há menção do Art. 6º no referido enunciado, já que a resposta para a 
questão estaria contida no Art. 7º que segue transcrito: Art. 7º I - Magistério Público Municipal: o conjunto de 
Professores, Supervisores e Orientadores Educacionais, Diretores, Vice-Diretores e Coordenadores 
Pedagógicos que, ocupando cargos efetivos, cargos em comissão ou funções gratificadas nas unidades 
escolares e nos demais órgãos que compõem a estrutura da Rede Municipal de Ensino, desempenham 
atividades docentes ou de suporte pedagógico à docência, com vistas a alcançar os objetivos educacionais. 
Assim, todas as assertivas estão corretas.  
  

 

 
MATÉRIA: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

 

 

 
CARGO(S): ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SECRETÁRIO DE ESCOLA 

 

 

 
QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'B'. Os conceitos e o conteúdo em que a questão 26 foi elaborada 
estão baseados em LUCKESI, Cipriano avaliação da aprendizagem: componente do ato pedagógico. São 
Paulo: Cortez, 2011. Nesse sentido, o autor aponta exemplos de instrumentos de coleta de dados para a 
avaliação, salienta inclusive que quanto mais diversificados, mais efetiva essa coleta. São eles: redações, 
questionários, testes, fichas de observações. A aula expositiva, citada na alternativa "B" não corresponde a 
um instrumento de coleta de dados de avaliação, mas sim um recurso didático. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR BERÇARISTA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE 

SÉRIES INICIAIS 
 

 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'B'. Os conceitos e o conteúdo em que a questão 26 foi elaborada 
estão baseados em LUCKESI, Cipriano avaliação da aprendizagem: componente do ato pedagógico. São 
Paulo: Cortez, 2011. Nesse sentido, o autor aponta exemplos de instrumentos de coleta de dados para a 
avaliação, salienta inclusive que quanto mais diversificados, mais efetiva essa coleta. São eles: redações, 
questionários, testes, fichas de observações. A aula expositiva, citada na alternativa "B" não corresponde a 
um instrumento de coleta de dados de avaliação, mas sim um recurso didático. 
 

 

 
CARGO(S): ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SECRETÁRIO DE ESCOLA 

 

 

 
QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'D'. Os conceitos e o conteúdo em que a questão 26 foi elaborada 
estão baseados em ANTUNES, Celso. Introdução à educação. São Paulo: Paulus, 2014.  Nesse sentido, o 
autor ao comparar a Pedagogia Tradicional com a Nova Pedagogia aborda diversos itens, entre eles como 
a criança é vista nas duas tendências.  O autor salienta que para a Pedagogia Tradicional a criança é um 
objeto que pode ser moldado. 
 
 
 

 



 
CARGO(S): PROFESSOR BERÇARISTA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE 

SÉRIES INICIAIS 
 

 

 

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'D'. Os conceitos e o conteúdo em que a questão 26 foi elaborada 
estão baseados em ANTUNES, Celso. Introdução à educação. São Paulo: Paulus, 2014.  Nesse sentido, o 
autor ao comparar a Pedagogia Tradicional com a Nova Pedagogia aborda diversos itens, entre eles como 
a criança é vista nas duas tendências.  O autor salienta que para a Pedagogia Tradicional a criança é um 
objeto que pode ser moldado. 
 

 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

 

 

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'E'. Conforme Portaria nº 2436, de 21 de setembro de 2017, a qual 
aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da 
Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Segue as ações de apoio desenvolvidas 
pelos profissionais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF): Compete especificamente à Equipe 
do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf- AB): 
a. Participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica à que estão vinculadas; 
b. Contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS principalmente por intermédio da 
ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e 
necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários; e 
c. Realizar discussão de casos, atendimento individual, compartilhado, interconsulta, construção conjunta de 
projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos populacionais 
de todos os ciclos de vida, e da coletividade, ações intersetoriais, ações de prevenção e promoção da saúde, 
discussão do processo de trabalho das equipes dentre outros, no território. 

No entanto compete às Secretarias Municipais de Saúde a coordenação do componente municipal da 
Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a política, diretrizes e prioridades 
estabelecidas, sendo responsabilidades dos Municípios e do Distrito Federal, onde consta no Art. 10º 
- XVIII - organizar o fluxo de pessoas, visando à garantia das referências a serviços e ações de saúde fora 
do âmbito da Atenção Básica e de acordo com as necessidades de saúde das mesmas. 
 

 

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão refere-se a manifestações clínicas sistêmicas, no 
entanto, parestesia refere-se a uma manifestação clínica localizada. Conforme o Guia de vigilância em 
saúde 2019. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_3ed.pdf pág. 
657. 
 

 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 

 

 

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'E'. O conteúdo dessa questão está devidamente previsto no item 
"2. Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) e Banco de Dados", do Programa de "Nível 
Técnico", "Conhecimentos Específicos", desse concurso. O enunciado da questão é claro ao informar que a 
Figura 2 mostra um Diagrama Entidade Relacionamento (DER), notação "Peter Chen", com as adaptações 
constantes em "Carlos Alberto Heuser". Os traços destacados nas letras C), D) e E) indicam que a entidade 
"Carteira_Vacinacao" é "fraca", ou seja, somente com o seu atributo identificador "Data_Hora_Expedicao" 
não é possível localizar uma única ocorrência futuramente em um banco de banco de dados relacional, uma 
vez que várias carteiras de vacinação poderão ser emitidas na mesma data/hora e, portanto, esse atributo 
teria o mesmo conteúdo, diversas vezes, o que violaria, ao serem implementadas as tabelas relacionais 
correspondentes, o conceito de chave primária. Em consequência, é necessário associá-lo ao atributo 
"Codigo", da entidade "Animal", que é único e não se repete, formando um par inseparável com o atributo 
"Data_Hora_Expedicao", no banco de dados relacional, ao ser criada a tabela "Carteira_Vacinacao". Esse 
par de atributos, no banco de dados relacional, é conhecido como chave primária composta. Pede-se para 
consultar a bibliografia HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de Dados. 6ª ed. Porto Alegre: Bookman, 
2009. Em consequência, há somente uma alternativa que responde corretamente à questão e é a divulgada 
com o gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta 
questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. Recurso indeferido, questão 
mantida. 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_3ed.pdf


QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'A'. INTRODUÇÃO: O conteúdo dessa questão está devidamente 
previsto no item "3. Rede de computadores", do Programa de "Nível Técnico", "Conhecimentos Específicos", 
desse concurso. Uma subrede com IP 200.170.124.10 e máscara de rede 255.255.255.224, é da classe C, 
e tem o IP de subrede como 200.170.124.0 e IP de broadcast como 200.170.124.31, sendo possível 
conectar, nessa subrede, no máximo 30 dispositivos, entre computadores e demais ativos de rede. Portanto, 
as alternativas I e III estão erradas e a única correta é o item II. Pede-se para consultar as bibliografias 
TORRES, Gabriel. Redes de Computadores Curso Completo. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2001; KUROSE, 
James F; ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 3. ed. Sâo Paulo: 
Pearson Addison Wesley, 2006 e MORIMOTO, Carlos Eduardo. Redes, guia prático. Porto Alegre: Sul 
Editores, 2008. Pede-se, ainda, utilizar o software Advanced IP Adress calculator v1.1. Em consequência, 
há somente uma alternativa que responde corretamente à questão e é a divulgada com o gabarito oficial. 
Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, devendo ser 
mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. Recurso indeferido - questão mantida. 

 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'E'. O conteúdo dessa questão está devidamente previsto no item 
"2. Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) e Banco de Dados", do Programa de "Nível 
Técnico", "Conhecimentos Específicos", desse concurso. Entre as entidades "A" e "B", há um relacionamento 
do tipo (0,1) e (1,n), formado por uma linha tracejada, indicando que o relacionamento não é identificado, 
não existindo a ocorrência de "entidade fraca" e, portanto, o atributo "B3" é simplesmente chave estrangeira 
da chave primária "A1". Já entre as entidades "B" e "C", existe um relacionamento do tipo (1,1) e (o,n), 
formado por uma linha contínua, indicando que o relacionamento é identificado, existindo a ocorrência de 
"entidade fraca" e, portanto, o atributo "C3" é simultaneamente chave estrangeira da chave primária "B1" e, 
também, chave primária composta, juntamente com o atributo "C1", formando o par inseparável "C1,C3". 
Pede-se para consultar a bibliografia HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de Dados. 6ª ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2009 e o software MySQL Workbench, versão 8.0. Em consequência, há somente uma 
alternativa que responde corretamente à questão e é a divulgada com o gabarito oficial. Não há razões 
técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, devendo ser mantido, 
obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. Recurso indeferido - questão mantida. 
 

 

 
CARGO(S): FISCAL AMBIENTAL 

 

 

 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'D'. O erro ortográfico ocorrido, não altera o significado do enunciado, 
nem influencia na correta resolução da questão. 

 

 
QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme definido no referido Plano, no seu artigo 90 - "As 
indicações sobre o uso do solo rural no município serão preferencialmente de pastagens naturais, pastagens 
cultivadas, pecuária e cultivo de arroz nas várzeas", pois conforme descrito no artigo 93 do mesmo plano,que 
diz: "Deverá ser considerado o Princípio da Precaução nos processos de planejamento para a introdução de 
monoculturas causadoras de impacto ambiental, face ao pouco conhecimento existente quanto à 
biodiversidade regional e ao impacto que possam causar sobre os ecossistemas locais e comunidades 
tradicionais". Desta forma, no artigo 93 diz que: "Na elaboração de projetos de implantação de monoculturas 
deverão ser realizados estudos de viabilidade para a implantação de faixas de vegetação nativa ao longo 
das Áreas de Preservação Permanente (APPs), assim como corredores ecológicos". Portanto, conforme 
supracitado, a produção de monocultura NÃO é uma INDICAÇÃO de uso do solo no município. PS: Não ser 
uma indicação não é o mesmo que proibição. 
 

 

QUESTÃO: 30 - ANULADA. A referida questão apresenta, duas alternativas que podem ser consideradas 
corretas para a resolução da questão. A alternativa E - Compensação aos comitês de bacia, pois essa 
compensação é feita ao município e a alternativa C - Competente, que está incompleta.  
 

 

QUESTÃO: 31 - ANULADA. Em relação à alternativa A - Barbados, houve um erro de grafia, o que altera o 
correto entendimento da questão, e consequentemente sua correta resolução. A palavra correta seria, 
Banhados, que por definição são as extensões de terras normalmente saturadas de água onde se 
desenvolvem fauna e flora típicas. 
 

 

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'A'. A referida lei é enquadrada pelo programa - Fiscalização 
ambiental no município, ou seja, é lei base para o correto desempenho da função, o conhecimento sobre as 
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências, que dispõem a referida lei. 
 

 



 
CARGO(S): FISCAL DE TRIBUTOS 

 

 

 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'B'. Em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos 
a esclarecer que não procedem, uma vez que o enunciado especificou de forma clara e objetiva o que 
pretendia com a referida questão e, portanto, não há que se falar em ausência de norma, alteração da 
redação ou interpretações diversas na resposta, devendo ser mantido o gabarito oficial. 
 

 

QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'B'. Em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos 
a esclarecer que não procedem, posto que não há duas respostas corretas e a referida questão foi elaborada 
de acordo com a norma e programa do edital, devendo ser mantido o gabarito oficial. 
 

 

QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'E'. Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que não procede, de modo que não há que se falar em anulação da referida questão, haja vista, 
que a norma é clara em relação ao que se pede no enunciado e a resposta proposta e, portanto, deve ser 
mantido o gabarito oficial. 
 

 

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'B'. Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que o recurso não procede, posto que o enunciado especificou de forma clara e objetiva o que 
pretendia com a referida questão e, portanto, não há que se falar em interpretações diversas na resposta, 
devendo ser mantido o gabarito oficial. 
 

 

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'D'. Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que o recurso não procede, posto que o enunciado especificou de forma clara e objetiva o que 
pretendia com a referida questão e, portanto, não há que se falar em interpretações diversas na resposta, 
devendo ser mantido o gabarito oficial. 
 

 

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'C'. Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que não procede, posto que não há duas respostas corretas, sendo que o enunciado especificou 
de forma clara e objetiva o que pretendia com a referida questão, devendo ser mantido o gabarito oficial. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR BERÇARISTA 

 

 

  
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme o livro Educação Infantil pra que te quero? de Carmem 
Craidy e Gládis E. Kaercher, na página 49 é afirmado que “O banho é recomendado nas temperaturas altas 
(inicia-se com água morna, adicionando água fria gradualmente)”. Logo, a alternativa D está incorreta e, 
portanto, a que deve ser assinalada. 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão 39 refere-se ao desenvolvimento infantil e ao 
programa solicitado no edital - Necessidade da estimulação em bebês e crianças. Interação social e 
desenvolvimento cognitivo. E, conforme o livro Inteligência e afetividade da criança na teoria de Piaget de 
Barry J. Wadsworth, na página 78, o pensamento referido na questão é o Pensamento pré-operacional. 
Logo, a alternativa correta é a E. 
 

 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 
QUESTÃO: 37 - ANULADA. A banca defere os recursos, visto que da maneira como a alternativa dada 
como gabarito foi elaborada, não é possível entender que o termo "interações de argumentações políticas" 
referia-se a políticas ideológico/partidárias. 

 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'E'. A banca indefere o recurso, pois o enunciado estava claro ao 
solicitar ao candidato para analisar as afirmações da questão e realizar o somatório de afirmações corretas 
no gabarito. 
 
 

 



 
CARGO(S): PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS 

 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'E'. A banca indefere o recurso, pois de acordo com LEITE, Denise; 
CUNHA, Maria Isabel da et al. (1998). “Para a revitalização do ensinar e do aprender na universidade", O 
atual contexto exige novas práticas pedagógicas. Não há mais espaço para o professor reprodutivista que 
se contenta apenas em repassar informações aos alunos, assim como não há possibilidade de esperar que 
as práticas sustentadas na repetição e memorização deem conta da sua formação. Leite et. al (1998, p. 53-
54) considera que para a construção da universidade, [...] inserida dialeticamente na sociedade local e 
global, precisa-se de um intelectual público. Sua formação, sempre pedagógica no sentido do formativo e do 
educativo, dar-se-á por um processo continuado de intervenções a acontecer de forma sistêmica, articulada 
e continuada dentro da própria instituição. O currículo dessa formação deverá contemplar, pelo menos, três 
esferas do saber humano em ritmo de diálogo: a) senso comum - memória e autorreflexão para a formação 
do ensinador interativo; b) ciência – para formação do pesquisador e ensinador técnico-profissional; c) crítica 
filosófica – para a formação do crítico radical do conhecimento, de si e da sociedade. 

 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'D'. A banca indefere o recurso, pois o enunciado estava claro ao 
solicitar para relacionar as colunas referente à aprendizagem escolar. 

 

  
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 
CARGO(S): ANTROPÓLOGO, ARQUEÓLOGO, ARQUITETO, ARQUIVISTA, ASSISTENTE SOCIAL, 

AUDITOR, BIÓLOGO, CONTADOR, DENTISTA (ODONTÓLOGO), ENFERMEIRO, ENGENHEIRO 
AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA 

DO TRABALHO, ENGENHEIRO DE TRÂNSITO, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO 
QUÍMICO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, GEÓLOGO, HISTORIADOR, INFORMATA, 

JORNALISTA, MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO DO TRABALHO, NUTRICIONISTA, ORIENTADOR 
EDUCACIONAL, PEDAGOGO, PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO, PROFESSOR DE ARQUITETURA, 
PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PROFESSOR DE COMUNICAÇÃO, PROFESSOR DE CONTABILIDADE, 
PROFESSOR DE DIREITO, PROFESSOR DE ECONOMIA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE 

ESPANHOL, PROFESSOR DE GEOGRAFIA, PROFESSOR DE HISTÓRIA, PROFESSOR DE 
INFORMÁTICA, PROFESSOR DE INGLÊS, PROFESSOR DE MATEMÁTICA, PROFESSOR DE 

PORTUGUÊS, PROFESSOR DE SALA DE RECURSOS, PROFESSOR ESPECIALISTA EM MÚSICA E 
DANÇA, PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS, PSICÓLOGO, PSICÓLOGO CLÍNICO, 

PUBLICITÁRIO, RELAÇÕES PÚBLICAS, TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 

 

 
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'C'. A primeira assertiva afirmava que: I. A autora confessa ter sido 
preconceituosa em relação às cotas antes de ser alvo de uma delas e ter tido dificuldade de aceitar seu novo 
estatuto. Observe o trecho a seguir: “A princípio, quando soube da Lei de Cotas, que obriga empresas com 
mais de 100 colaboradores a contratar profissionais com deficiência, me senti ofendida. Depois mudei de 
ideia. Percebi os privilégios que tive em minha vida e os prejuízos que a maioria das pessoas com deficiência 
sofre em nosso país. Daí, foi fácil entender as cotas para universidades e para mais executivas em 
conselhos. Hoje, quando encontro pessoas contra qualquer lei ou regras de cota, como eu era, acho curioso” 
(l. 02-07). A autora sentiu-se ofendida e, posteriormente, percebeu seus privilégios, sendo assim, notou ter 
um "pré-conceito" (verdadeira etimologia da palavra), ou seja, um conceito equivocado de sua condição ao 
ponto de não se perceber como alvo de uma delas. Somente após essa percepção, a autora entendeu sua 
nova condição e o da lei de cotas, passando a achar estranho quem a ela se oponha. O fato de sentir-se 
ofendida demonstra sua dificuldade de aceitar sua nova condição: a de alvo de uma lei de cotas. A assertiva 
está, portanto, correta. 

A segunda assertiva afirmava que: II. A autora deixa implícito que existe a possibilidade de que haja 
empresas que não sejam verdadeiramente inclusivas, sendo-o apenas de fachada. Observe o trecho a 
seguir: “Para complementar, indico ___ empresas que não brinquem de ser diversificadas; sejam de fato! 
Parecer inclusivo não é ser inclusivo. Sem inclusão e diversidade real, não há ambiente livre de discriminação 
nem liberdade para que as pessoas sejam exatamente como são. Somente a concreta cultura inclusiva trará 

 



representatividade aos colaboradores marcados socialmente e promoverá o senso de pertencimento” (l. 32-
36). Entende-se por implícito aquilo que não está expresso no texto, mas pode, através de seus 
pressupostos, ser depreendido. Entende-se, então, que não haveria motivos para que a autora desse 
conselhos a empresas para que não finjam ser inclusivas se não houvesse tais tipos de empresas. Sendo 
assim, a assertiva está correta. 

A terceira assertiva afirmava que: III. Segundo o texto, a diversidade advinda da inclusão é um 
problema que traz benefícios somente aos que se sentem segregados. Observe o trecho a seguir: “Aí, sim, 
as empresas colherão os benefícios da diversidade e inclusão” (l. 37). Percebe-se, dessa forma, que as 
empresas também são consideradas no rol de beneficiados e a assertiva está, portanto, incorreta. Diante do 
exposto, indefere-se o recurso. 

 
QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'A'. Observe o trecho a seguir: “É privilégio ter estudado em escolas 
particulares e ter me formado na faculdade aos 21 anos. É privilégio ter pais casados durante toda a vida, 
que formaram uma rede de proteção e educação; ter recebido mesada na infância. É privilégio poder andar 
de mãos dadas com meu marido sem sofrer com os olhares preconceituosos” (l. 13-16). O trecho refere-se 
à discriminação de gênero (andar de mãos dadas com o marido); a relações familiares estáveis (ter pais); 
ao acesso à educação considerada de qualidade (ter estudado em escolas particulares); ao acesso ao 
ensino superior (se formou aos 21 anos). Entende-se que o preconceito racial não está relacionado ao fato 
de se andar de mãos dadas com outra pessoa, uma vez que possa ser sofrido por um indivíduo caminhando 
sozinho. Para que fosse entendida tal situação o texto deveria fazer menção, explícita ou implícita, à cor da 
pele, como ocorre em relação ao andar de mãos dadas com seu marido. O texto como um todo deixa claro 
que a autora faz parte de uma família tradicional, com pais casados, de boa situação financeira e que ela 
não se considera como pertencente a nenhuma minoria. Diante do exposto, indefere-se o recurso. 

 

 
QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'E'. Primeira ocorrência: ocorrência de crase devido à locução 
adverbial formada por palavra feminina. Segunda ocorrência: ocorrência da preposição “a” regida pela 
palavra “colada” + artigo feminino definido singular determinante da palavra “inovação”. Terceira ocorrência: 
ocorrência da preposição “a” regida pela palavra “indico” (quem indica, indica algo A alguém ou algo) + artigo 
feminino definido plural determinante da palavra “empresas”. Diante do exposto, indefere-se o recurso. 

 

 
QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'C'. Observe a divisão do período a seguir: A princípio, quando soube 
da Lei de Cotas,/ (1) que obriga empresas com mais de 100 colaboradores/ (2) a contratar profissionais com 
deficiência,/ (3) me senti ofendida. (4). Ofendida, neste contexto, é um adjetivo que é formado a partir do 
particípio de um verbo, processo de formação de palavras válido e produtivo em Língua Portuguesa. Diante 
do exposto, indefere-se o recurso. 

 

 
QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'D'. A palavra “o” quando pode ser substituído por “aquilo” é 
classificada morfologicamente como pronome demonstrativo, como se observa no trecho: “o que faz com 
que a Lei de Cotas” (l. 21). Diante do exposto, indefere-se o recurso. 

 

 
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'E'. A oração “que não brinquem de ser diversificadas” (l. 32) é 
complemento do verbo “indicar”, sendo seu objeto direto, tratando-se de oração subordinativa substantiva 
objetiva direta. Diante do exposto, indefere-se o recurso. 

 

 
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'B'. A conjunção "quando", de acordo com Domingos Paschoal 
Cegalla, é classificada como adverbial temporal, pois introduz a ideia de tempo, podendo, inclusive, ser um 
limitante, como no caso em questão. Não há relação de condição, mas, sim, de tempo, no qual o ser humano 
produz 100%. Diante do exposto, indefere-se o recurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 

 
CARGO(S): ANTROPÓLOGO, ARQUEÓLOGO, ARQUITETO, ARQUIVISTA, ASSISTENTE SOCIAL, 

AUDITOR, BIÓLOGO, CONTADOR, DENTISTA (ODONTÓLOGO), ENFERMEIRO, ENGENHEIRO 
AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA 

DO TRABALHO, ENGENHEIRO DE TRÂNSITO, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO 
QUÍMICO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, GEÓLOGO, HISTORIADOR, INFORMATA, 

JORNALISTA, MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO DO TRABALHO, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, 
PSICÓLOGO CLÍNICO, PUBLICITÁRIO, RELAÇÕES PÚBLICAS, TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 

 

 
QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente nas 
normas que foram divulgadas através do Edital, de 22 de novembro de 2019 e do Anexo VII – Programas 
Prova Base, na mesma data, e nas retificações de 29 de novembro de 2019 e 15 de janeiro de 2020. A 
questão 16 foi embasada na Lei Municipal nº 2.294/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de Bagé, disponível em https://www.bage.rs.gov.br/, na data da abertura do concurso, 
e o Art. 10 da referida Lei, que serviu de base para a elaboração da referida questão, ora recorrida, assim 
dispõe: 

“Art. 10. Os cargos públicos municipais são providos através de ato do Prefeito, salvo as exceções da 
Lei Orgânica, por: 
I - nomeação, como forma de ingresso no serviço público municipal; 
II - promoção, transferência e readaptação, como formas de movimentação interna de detentores de 
cargos públicos municipais; 
III - reintegração, reversão e aproveitamento, como formas de retorno ao exercício de cargo público 
municipal.” (Grifamos) 
Como podemos constatar pela leitura das disposições dos incisos I e II do Art. 10 acima transcritas, 
reproduzem literalmente a redação das assertivas I e II, respectivamente, da questão 16. Assim as assertivas 
I e II da questão 16 estão corretas. Enquanto que as disposições do inciso III do Art. 10 acima transcritas, 
não espelham literalmente a redação da assertiva III, senão vejamos: 
Assertiva III da questão 16 - Recondução, progressão e transposição como formas de retorno ao 
exercício de cargo público municipal. Note-se que as formas de retorno ao exercício de cargo público 
municipal citados no Estatuto são “reintegração, reversão e aproveitamento”. Assim a assertiva III da 
questão 16 está incorreta. 

Salientamos, ainda, que as disposições do item 6.1.1 do edital são bem claras no que se refere a 
legislação utilizada nos concursos públicos, quando define que serão considerados os 
conteúdos publicados até a data de lançamento deste Edital, constantes nos Anexos VIII e 
IX. (Grifamos). Nota-se que tanto no site da Prefeitura Municipal de Bagé, quanto no site da Câmara 
Municipal de Bagé, na Lei Municipal nº 2.294/1984 publicada, consta como vigente o Art.10 do referido 
Estatuto. 

Portanto, improcedentes os recursos, ficando mantida a alternativa “C” como resposta certa, visto que 
apenas as assertivas I e II estão corretas, segundo as disposições dos Art. 10 do Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de Bagé. 
  

 

QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente nas 
normas que foram divulgadas através do Edital, de 22 de novembro de 2019 e do Anexo VII – Programas 
Prova Base, na mesma data, e nas retificações de 29 de novembro de 2019 e 15 de janeiro de 2020. A 
questão 17 foi embasada na Lei Municipal nº 2.294/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de Bagé, disponível em https://www.bage.rs.gov.br/, na data da abertura do concurso, 
e o Art. 44 da referida Lei, que serviu de base para a elaboração da referida questão, ora recorrida, assim 
dispõe: 

“Art. 44. Estágio probatório é o período de dois (2) anos de exercício do funcionário nomeado em 
caráter efetivo, durante o qual é apurada a conveniência ou não de uma confirmação no cargo, mediante 
verificação, dentre outras qualidades pessoais, dos seguintes requisitas: 
I - idoneidade moral; 
II - disciplina; 
III - assiduidade; 
IV - pontualidade; 
V - dedicação ao serviço; 
VI - eficiência.” (Grifamos) 

 

https://www.bage.rs.gov.br/
https://www.bage.rs.gov.br/


Como podemos constatar pela leitura das disposições dos incisos II, I, V e VI do Art. 44 acima transcritas, 
reproduzem literalmente a redação das alternativas “A”, “C”, “D” e “E”, respectivamente, da questão 17. 
Assim as essas alternativas da questão 17 estão corretas. 

Enquanto que a iniciativa, que constou na alternativa B, não consta como requisito arrolado nos incisos 
do Art. 44 acima transcrito. Assim trata-se da exceção e a resposta correta da questão 17. 

Salientamos, ainda, que as disposições do item 6.1.1 do edital são bem claras no que se refere a 
legislação utilizada nos concursos públicos, quando define que serão considerados os 
conteúdos publicados até a data de lançamento deste Edital, constantes nos Anexos VIII e 
IX. (Grifamos) 

Nota-se que tanto no site da Prefeitura Municipal de Bagé, quanto no site da Câmara Municipal de 
Bagé, na Lei Municipal nº 2.294/1984 publicada, consta como vigente o Art.44 do referido Estatuto. 

Portanto, improcedentes os recursos, ficando mantida a alternativa “B” como resposta certa, segundo 
as disposições dos Art. 44 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Bagé. 
 

QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente nas 
normas que foram divulgadas através do Edital, de 22 de novembro de 2019 e do Anexo VII – Programas 
Prova Base, na mesma data, e nas retificações de 29 de novembro de 2019 e 15 de janeiro de 2020. A 
questão 18 foi embasada na Lei Municipal nº 5.134/2012, que dispõe sobre Regime Próprio de Previdência 
Social dos Servidores Públicos Municipais de Bagé, disponível em https://www.bage.rs.gov.br/, na data da 
abertura do concurso, e o Art. 16 da referida Lei, que serviu de base para a elaboração da referida questão, 
ora recorrida, assim dispõe: 

“Art. 16. O Regime de Previdência Social de que trata esta Lei, compreende as seguintes prestações: 
I - quanto ao servidor: 
a) aposentadoria por invalidez; 
b)aposentadoria compulsória; 
c) aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição; 
d) aposentadoria voluntária por idade; 
e) aposentadoria especial; 
f) auxílio-doença; 
g) auxílio-maternidade; 
h) salário-família. 
II - quanto ao dependente: 
a) pensão por morte do segurado; 
b) auxílio-reclusão.” 

Inicialmente, o enunciado da questão 18 afirma que “De acordo com as disposições do Regime Próprio 
de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Bagé, são considerados benefícios 
previdenciários aos segurados servidores, EXCETO:” (Grifamos). Nota-se que não foi mencionado que os 
benefícios eram de forma geral. 

Como podemos constatar pela leitura das disposições do inciso I do Art. 16 acima transcritas, os 
benefícios apontados nas alternativas “A”, “B”, “D” e “E” são benefícios previdenciários aos segurados 
SERVIDORES. Enquanto que, de acordo com as disposições da alínea “a” do inciso II do Art. 16 acima 
transcrita, o auxílio- reclusão, que consta na alternativa “C da questão 18, é um benefício previdenciário ao 
segurado DEPENDENTE. Portanto, a exceção e a resposta certa da questão 18. 

Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “C” como resposta certa, segundo as 
disposições dos Art. 16 do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de 
Bagé. 

 

 
QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente nas 
normas que foram divulgadas através do Edital, de 22 de novembro de 2019 e do Anexo VII – Programas 
Prova Base, na mesma data, e nas retificações de 29 de novembro de 2019 e 15 de janeiro de 2020. A 
questão 24 foi embasada na Lei Orgânica do Município de Bagé, disponível em https://www.bage.rs.gov.br/, 
na data da abertura do concurso, e os Art. 27 e 44 da referida Lei, que serviram de base para a elaboração 
da referida questão, ora recorrida, assim dispõem: 

“Art. 27 Compete privativamente ao Prefeito Municipal: 
I - nomear e exonerar os Secretários, diretores de órgãos municipais e os responsáveis pelos órgãos da 
administração direta e indireta; 
II - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; 
III - sancionar e fazer publicar as leis e expedir decretos, regulamentos, resoluções e portarias; 
IV - vetar projetos de lei, total ou parcialmente, nos termos desta Lei Orgânica; 
V - dispor sobre a estrutura, a organização e funcionamento da administração Municipal, na forma que a lei 
dispuser; 
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VI - prover os cargos públicos municipais e propor sua extinção, praticar os atos administrativos referentes 
aos servidores públicos municipais, salvo os de competência da Câmara Municipal; 
VII - apresentar anualmente à Câmara Municipal, relatório sobre o estado de obras e serviços municipais; 
VIII - enviar os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias e aos orçamentos 
anuais à Câmara Municipal nos prazos previstos nesta Lei Orgânica; 
IX - prestar, em dez dias, as informações solicitadas pelas Comissões Parlamentares de Inquérito e pelo 
Poder Legislativo, trinta dias às protocoladas pelos cidadãos; 
X - representar o Município em juízo e fora dele; 
XI - contrair empréstimos para o Município, mediante prévia autorização da Câmara Municipal; 
XII - decretar a desapropriação de bens imóveis por necessidade, utilidade pública ou interesse 
social; 
XIII - administrar os bens e as rendas municipais, promover o lançamento, a fiscalização e a arrecadação 
dos tributos; 
XIV - propor o arrendamento, o aforamento ou a alienação de próprios municipais, na forma da lei, bem como 
a aquisição de bens mediante prévia autorização da Câmara Municipal; 
XV - firmar convênios, ajustes e contratos de interesse público dando ciência a Câmara Municipal; 
XVI - propor a divisão administrativa do Município, de acordo com a lei; 
XVII - comparecer e expor à Câmara Municipal a situação do Município e os planos de governo por ocasião 
da abertura da sessão legislativa anual, solicitando as providências que julgar necessárias; 
XVIII - contratar, após aprovação pela Câmara Municipal, os servidores que a lei assim determinar; 
XIX - prestar, anualmente, à Câmara Municipal, dentro de noventa dias após a abertura da sessão legislativa, 
as contas referentes ao exercício anterior; 
XX - enviar, anualmente, à Câmara Municipal, até 30 de novembro, os projetos de lei que instituírem ou 
alterarem os tributos municipais para o exercício seguinte; 
XXI - exercer outras atribuições previstas nesta Lei Orgânica.” (Grifamos) 

Como podemos constatar pela leitura das disposições dos incisos III, XII e XVI do Art. 27 acima 
transcritas, são transcrições literais das alternativas “C”, “A” e “E”, respectivamente. Assim as alternativas 
“A”, “C” e “E” da questão 24 estão corretas. 

Da mesma forma como as disposições do inciso X do Art. 27 acimas transcritas (representar o 
Município em juízo e fora dele), reproduzem literalmente a redação da alternativa “D” da questão 24. Assim 
a alternativa “D” da questão 24 está perfeitamente correta. 

Nota-se que esta competência privativa do Prefeito Municipal, não o impede que o Prefeito delegue a 
outros membros de seu governo. Porém, ela é privativa do Prefeito Municipal conforme as disposições do 
Inciso X do Art. 27 acima transcritas. 

Agora, convocar e autorizar referendo e plebiscito, conforme constou incorretamente na 
alternativa” B” da questão 24, é da competência privativa da Câmara Municipal, conforme as disposições do 
inciso VIII do Art. 44 da referida Lei Orgânica, que transcrevemos na sequência: 

“Art. 44 É de competência privativa da Câmara Municipal: 
I - dar posse ao Prefeito, Vice-Prefeito, conhecer de suas renúncias ou afastá-los definitivamente do cargo 
ou dos limites da delegação legislativa; 
II - conceder licença ao Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, para afastamento do cargo; 
III - autorizar o Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, por necessidade de serviço, a ausentarem-se do 
Município; 
IV - zelar pela preservação de sua competência administrativa e sustar os atos normativos do Poder 
Executivo que exorbitem o poder regulamentador ou extrapolem os limites da delegação legislativa; 
V - examinar, para eventual aprovação, todas as iniciativas do Poder Executivo, que repercutam sobre o 
meio ambiente; 
VI - julgar anualmente as contas prestadas pelo Prefeito; 
VII - apreciar os relatórios do Prefeito sobre a execução orçamentária, operações de crédito, dívida pública, 
aplicações de leis relativas ao planejamento urbano, à concessão ou permissão de serviços públicos, ao 
desenvolvimento de convênios, à situação dos bens imóveis e móveis do Município, ao número de servidores 
públicos e ao preenchimento de cargos, empregos e funções bem como a política salarial e apreciação de 
relatórios anuais da Câmara Municipal; 
VIII - convocar e autorizar referendo e plebiscito; (grifamos) 
IX - solicitar informações ao Prefeito sobre assuntos referentes à Municipalidade; 
X - convocar o Prefeito, o Vice-Prefeito, Secretários Municipais, ou ainda, diretores responsáveis por órgãos 
da administração indireta, para prestar esclarecimentos sobre matéria de sua competência; 
XI - o comparecimento do Prefeito e/ou do Vice-Prefeito quando convocados para prestarem 
esclarecimentos sobre assuntos da administração previamente determinados, dar-se-á pessoalmente em 
quinze dias, o comparecimento de Secretário ou Diretor de Órgão Público quando convocados dar-se-á 
pessoalmente, em até oito dias, para prestar informações sobre assuntos de sua pasta, previamente 
determinados; 
XII - criar comissões de inquérito; 



XIII - julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e Vereadores, nos casos previsto em lei; 
XIV - conceder títulos honoríficos do Município, na forma da lei; 
XV - fixar, através de lei, os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, Secretários, Diretores da Administração 
Direta e Indireta e Vereadores, para a legislação subsequente; 
XVI - fixar as diárias do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, Secretários, Procurador Geral e do Chefe do 
Gabinete, que serão estabelecidas por legislação própria; 
XVII - elaborar seu Regimento Interno; 
XVIII - eleger sua Mesa, bem como destituía-la no modo previsto no Regimento Interno; 
XIX - deliberar sobre assuntos de sua economia interna; 
XX - mudar temporariamente sua sede; 
XXI - apreciar vetos; 
XXII - dispor, nos termos da lei, sobre a organização, criação e funcionamento, transformação e extinção de 
cargos, empregos e funções, exercer o poder de polícia e fixar os vencimentos do Legislativo, obedecido 
o Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária; 
XXIII - exigir sob pena de responsabilidade, a prestação de contas do Prefeito Municipal, relativas ao 
Exercício anterior, quando não apresentada dentro do prazo estabelecido no inciso XIX, do art. 27; 
XXIV - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta; 
XXV - representar ao Procurador Geral da Justiça por dois terços de seus membros, a instauração de 
processo contra o Prefeito e o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais, pela prática de crime contra a 
administração pública de que tomar conhecimento; 
XXVI - autorizar o Prefeito a contrair empréstimos, após examinada a proposta e o plano de aplicação; 
XXVII - receber a denúncia e declarar a perda do mandato de Vereador por maioria absoluta de seus 
membros; 
XXVIII - autorizar pelo voto de dois terços de seus membros, a instauração de processo contra Prefeito, Vice-
Prefeito e Secretários Municipais; 
XXIX - encaminhar os pedidos escritos de informações aos Secretários e Diretores Municipais, através da 
Mesa Diretora, por solicitação de Vereadores ou de Comissão, importando em crime contra a administração 
pública, a recusa ou não atendimento, no prazo de dez dias, bem como, a prestação de informações falsas.” 

Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “B” como resposta certa, segundo as 
disposições dos Art. 27 e 44 da   Lei Orgânica do Município de Bagé. 
 

 
MATÉRIA: INFORMÁTICA 

 

 

 
CARGO(S): ANTROPÓLOGO, ARQUEÓLOGO, ARQUITETO, ARQUIVISTA, ASSISTENTE SOCIAL, 

AUDITOR, BIÓLOGO, CONTADOR, DENTISTA (ODONTÓLOGO), ENFERMEIRO, ENGENHEIRO 
AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA 

DO TRABALHO, ENGENHEIRO DE TRÂNSITO, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO 
QUÍMICO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, GEÓLOGO, HISTORIADOR, INFORMATA, 

JORNALISTA, MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO DO TRABALHO, NUTRICIONISTA, ORIENTADOR 
EDUCACIONAL, PEDAGOGO, PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO, PROFESSOR DE ARQUITETURA, 
PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PROFESSOR DE COMUNICAÇÃO, PROFESSOR DE CONTABILIDADE, 
PROFESSOR DE DIREITO, PROFESSOR DE ECONOMIA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE 

ESPANHOL, PROFESSOR DE GEOGRAFIA, PROFESSOR DE HISTÓRIA, PROFESSOR DE 
INFORMÁTICA, PROFESSOR DE INGLÊS, PROFESSOR DE MATEMÁTICA, PROFESSOR DE 

PORTUGUÊS, PROFESSOR DE SALA DE RECURSOS, PROFESSOR ESPECIALISTA EM MÚSICA E 
DANÇA, PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS, PSICÓLOGO, PSICÓLOGO CLÍNICO, 

PUBLICITÁRIO, RELAÇÕES PÚBLICAS, TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 

 

 
QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'C'. Ao testar exatamente o que pede a questão, é possível visualizar 
que a única alternativa correta é a C. 

 

 
QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'B'. Caso faça-se EXATAMENTE o que se solicita na questão, a 
alternativa correta não é 750. Conforme a função: “=SE(C1<=A4;C1*B3;C3-A1), a explicação é: Como 30 
não é menor ou igual a 11, então, deve-se subtrair 27 de 11 que é igual a 11 (conforme gabarito). Para que 
a resposta seja 750, dever-se-ia digitar o caracter ">", daí sim faria algum sentido. Tendo em vista que se 
tratam de números e que dever ser digitado EXATAMENTE o que solicita a questão, a resposta não é outra 
que não a do gabarito. 

 



 
QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'E'. Ao somar os números: 8,12,4 e 6 = 30, e depois se multiplica por 
2 = 60 (conforme gabarito). Caso, se faça EXATAMENTE como mostra a questão, é possível visualizar a 
resposta da correta. 

 

 
QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'A'. Observa-se o texto que antecede as questões de informática: 
"Para responder às questões 11 a 15, considere que: todos os programas estão instalados em sua 
configuração padrão, o idioma dos softwares é o Português Brasil (salvo exceção, se for informada na 
questão), o mouse está configurado para destros e, ainda, os programas possuem licença para o uso, e caso 
haja no enunciado da questão expressões com: Negrito, Itálico, Sublinhado ou ainda “ ” (aspas), somente 
servem para chamar a atenção do(a) candidato(a)". O espaçamento por padrão do programa não é 1,5 e 
sim 1,15 conforme ícone do programa. E o alinhamento padrão não é centralizado, e sim, alinhado à 
esquerda. Isso tudo conforme a prática usual do programa instalado em sua configuração padrão.  
 

 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

 
CARGO(S): ANTROPÓLOGO, ARQUEÓLOGO, ARQUITETO, ARQUIVISTA, ASSISTENTE SOCIAL, 

AUDITOR, BIÓLOGO, CONTADOR, DENTISTA (ODONTÓLOGO), ENFERMEIRO, ENGENHEIRO 
AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA 

DO TRABALHO, ENGENHEIRO DE TRÂNSITO, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO 
QUÍMICO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, GEÓLOGO, HISTORIADOR, INFORMATA, 

JORNALISTA, MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO DO TRABALHO, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, 
PSICÓLOGO CLÍNICO, PUBLICITÁRIO, RELAÇÕES PÚBLICAS, TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 

 

 
QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'C'. Segue resposta ao recurso. 

 

 

 

 

 
 
 
 
QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'A'. Segue resposta ao recurso. 

 

 

 

 

 
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'B'. Segue resposta ao recurso. 

 

 

 

 



 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 

 

 
CARGO(S): ORIENTADOR EDUCACIONAL, PEDAGOGO, PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO, 

PROFESSOR DE ARQUITETURA, PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PROFESSOR DE COMUNICAÇÃO, 
PROFESSOR DE CONTABILIDADE, PROFESSOR DE DIREITO, PROFESSOR DE ECONOMIA, 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE ESPANHOL, PROFESSOR DE GEOGRAFIA, PROFESSOR 

DE HISTÓRIA, PROFESSOR DE INFORMÁTICA, PROFESSOR DE INGLÊS, PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA, PROFESSOR DE PORTUGUÊS, PROFESSOR DE SALA DE RECURSOS, 

PROFESSOR ESPECIALISTA EM MÚSICA E DANÇA, PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS 
 

 

 
QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'B'. Em relação ao questionamento do recurso, o fato de a pergunta 
'Quais estão corretos?' estar no plural não implica que a resposta esteja no plural, visto que, nas alternativas, 
apresenta-se a palavra 'apenas', restringindo a quantidade de respostas. Poderíamos pensar em uma 
situação cotidiana em que se faz uma pergunta "no plural" e se responde "no singular": 
- Quantos carros você tem? 
- Tenho apenas um. 
Por meio desse exemplo, vemos que não acarreta nenhum problema de interpretação o uso do 
questionamento 'Quais estão corretos.", que é um padrão de diagramação nas provas de língua portuguesa 
da Fundatec. Portanto, fica mantida a alternativa “B” como resposta correta, visto que apenas a assertiva III 
está correta, segundo as disposições do Art. 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
  

 

QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão 18 foi elaborada tendo por base o Art 28 da LDB: Art. 
28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações 
necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: I - conteúdos 
curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II - 
organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às 
condições climáticas; III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. Note-se que as adequações 
previstas em lei são de cunho metodológico e quanto aos objetos do conhecimento, mas não mencionam os 
instrumentos avaliativos e tão pouco os processos de avaliação. Portanto, mantida as assertivas I e II como 
corretas.  

 

 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão 21 tem como tema a população-alvo do atendimento 
educacional especializado, note-se e o foco da questão é exatamente esse: questionar os candidatos sobre 
quem é o público-alvo do AEE, portanto não haveria necessidade de se inserir a faixa etária, pois não está 
se perguntando sobre a questão da universalização do atendimento do AEE para a população de 4 a 17 
anos. Nesse sentido, o AEE atende a população portadora de: deficiência, transtornos globais de 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Portanto, todas as assertivas, estão corretas. 

 

 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão 23 foi elaborada tendo como base o Art 56 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, que estabelece: Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental 
comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: I - maus-tratos envolvendo seus alunos; II - reiteração de 
faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares; III - elevados níveis de repetência. 
Nesse sentido estão corretas as assertivas I e II. 

 

 
QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão 24 foi elaborada tendo como tema o Art 29 do Plano 
de Carreira do Magistério Público de Bagé, que segue: Art.29. Constituem exigências para inscrição em 
concurso público de Carreira do Magistério: • ser brasileiro; • ter habilitação exigida para o exercício do cargo; 
• ter boa conduta pública ou privada; • estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. Salientamos, 
que a referida questão solicitava aos candidatos a marcação da alternativa INCORRETA, portanto alternativa 
"B". 

 

 
QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão 25 foi elaborada tendo por base Regime de 
Previdência Servidores Municipais de Bagé que estabelece em seu Art 1º, O Regime Próprio de Previdência 
Social dos Servidores Públicos do Município de Bagé fica, organizado na forma desta Lei, tendo por 
finalidade assegurar, mediante contribuição, a seus segurados e seus dependentes os meios de subsistência 
nos eventos de incapacidade, velhice, inatividade e falecimento. Portanto, todas as assertivas estão corretas. 
 
 

 



 
MATÉRIA: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

 

 

 
CARGO(S): ORIENTADOR EDUCACIONAL, PEDAGOGO, PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO, 

PROFESSOR DE ARQUITETURA, PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PROFESSOR DE COMUNICAÇÃO, 
PROFESSOR DE CONTABILIDADE, PROFESSOR DE DIREITO, PROFESSOR DE ECONOMIA, 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE ESPANHOL, PROFESSOR DE GEOGRAFIA, PROFESSOR 

DE HISTÓRIA, PROFESSOR DE INFORMÁTICA, PROFESSOR DE INGLÊS, PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA, PROFESSOR DE PORTUGUÊS, PROFESSOR DE SALA DE RECURSOS, 

PROFESSOR ESPECIALISTA EM MÚSICA E DANÇA, PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS 
 

 

 
QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'E'. A referida questão foi elaborada tendo por base LIBANEO, Jose 
Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. Nesse sentido, ao analisar o que são os conteúdos Libâneo afirma 
que "os conteúdos são expressos nos programas oficiais, nos livros didáticos, nos planos de ensino e de 
aula, nas aulas, nas atitudes e convicções do professor, nos exercícios, nos métodos e formas de 
organização do ensino". Portanto, todas as assertivas da questão 26 estão corretas, sendo a alternativa "E" 
a ser marcada. 

 

 
QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'D'. O conteúdo e os conceitos da questão 29 foram utilizados tendo 
por base VASCONCELLOS, Celso. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-
pedagógico.  São Paulo: Libertad, 2012.  Ao analisar as finalidades de um Projeto Político-Pedagógico o 
autor destaca dentre outras: resgatar a autoestima do grupo, fazê-lo acreditar nas suas possibilidades de 
intervenção na realidade; mobilizar e aglutinar as pessoas em torno de uma causa comum; ajudar a 
conquistar e consolidar a autonomia da instituição. Note-se que o exemplo trazido de uma questão do 
concurso da VUNESP não corresponde as finalidades de um Projeto Político pedagógico como solicitado na 
questão 29 e sim, de um Projeto de Ensino Aprendizagem onde Vasconcellos elenca outras finalidades. 
  

 

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão 31 foi elaborada tendo por base o item 3 do programa 
publicado no edital deste certame: " Inter-relações entre o humano, o ambiente e o conhecimento." Nesse 
sentido, as metodologias ativas colocam o aluno no centro de todo o processo de aprendizagem. Todas as 
estratégias fazem com que o aluno percorra o caminho da investigação, envolvendo-o na aprendizagem por 
descoberta, ou seja, o aluno torna-se um desbravador na construção do seu conhecimento e na resolução 
de problemas, nunca da memorização e assimilação de conteúdo pronto passado pelo professor, postura 
essa assumida pela metodologia tradicional, onde o foco de todo o processo se inverte, não é mais o aluno 
e sim, o professor e o saber já constituído pela humanidade. 

 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão 32 foi elaborada a partir do item 4 publicado no edital 
deste certame: Ensino: concepções e tendências pedagógicas de acordo com as teorias José Carlos 
Libâneo. Nesse sentido, a referida questão foi elaborada tendo por base LIBANEO, Jose Carlos. Didática. 
São Paulo: Cortez, 1994.  Destacamos que a Pedagogia Tradicional, objeto da questão 32, é uma das 
tendências pedagógicas analisadas pelo autor em sua obra. Segundo o autor, dentre as características da 
Pedagogia Tradicional está: conteúdos desenvolvidos de forma objetiva e exaltação do enciclopedismo.  

 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'B'. O conteúdo e os conceitos utilizados na elaboração da questão 
33 estão baseados em ANTUNES, Celso Introdução à educação. São Paulo: Paulus, 2014.  Nesse sentido, 
o autor salienta que o sistema de avaliação da aprendizagem na nova pedagogia se baseia em:  na 
valorização do saber aprender e nas relações grupais e no espírito empreendedor dos alunos. 

 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'C'. O conteúdo e os conceitos utilizados na elaboração da questão 
35 estão baseados em LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem. São Paulo: Cortez, 2011. Nesse 
sentido, o autor salienta que os recursos metodológicos da avaliação são: coleta de dados relevantes sobre 
a realidade do objeto da avaliação mediante meios consistentes de observação, qualificação do objeto de 
avaliação por meio de comparação de sua descrição com um critério e ainda no caso da avaliação de 
acompanhamento, a intervenção, se necessária. 
 
 
 
 

 



 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 
CARGO(S): ANTROPÓLOGO 

 

 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'E'. O método comparativo é o fundamento do conhecimento e, nas 
Ciências do comportamento. Esse procedimento antecede de muito ao surgimento da Antropologia como 
disciplina científica com um corpo de conhecimento delimitado. Aristóteles, estudando formas de 
constituições, Maquiavel, verificando a retenção ou perda de poder entre regentes, são exemplos de 
pensadores antigos fazendo comparações; e os precursores da sociologia e antropologia social, como 
Fergufon, John Millar, Turgot, Cordocet, Saint Simon e Comte, no século XVIII, também o são, apesar de se 
poder "dizer daqueles escritores que seus métodos eram ilustrativos mais que comparativos" (Evans-
Pritchard - 1963:4), isto é, eles confrontavam situações empíricas mais com propósitos de ilustrar suas 
conclusões do que como elementos que lhes permitissem chegar às mesmas. Enquanto isso, no século XIX, 
os primeiros sociólogos e antropólogos, como McLennan em Primitive Marriage (1865) e Spencer em 
Principles ot Sociology (1882), usaram francamente de comparações para chegarem às suas conclusões. 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'D'. Edward Tylor não procurou acentuar as diferenças entre nós e 
os selvagens, mas, pelo contrário, demonstrar a comunhão profunda entre as religiões de uns e outros. A 
humanidade dita civilizada não vivia num estádio de ciência, mas num mundo impregnado de animismo, de 
caóticas contradições entre as crenças adaptadas pela erudição teológica, as meras sobrevivências sem 
sentido e os ressurgimentos de fenómenos espiritistas que se julgavam há muito desaparecidos. 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'D'. Lévi-Strauss nos mostra as intricadas formas de organização 
social adotadas pelas diferentes tribos, sua espiritualidade, mitos e costumes pouco conhecidos além das 
fronteiras amazônicas e do cerrado, oferecendo-nos um estudo sem precedentes de um Brasil que é distante 
e invisível até mesmo para os próprios brasileiros. 
 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'A'. Podemos definir a Antropologia como a ciência responsável por 
estudar o ser humano (o homem). Nesta perspectiva, esta área do conhecimento tem a responsabilidade de 
entender todos os aspectos que contribuem para a evolução do homem, principalmente os conhecidos como 
culturais. 

 

 
CARGO(S): ARQUEÓLOGO 

 

 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão visa avaliar o conhecimento do(a) candidato(a) a 
respeito dos vegetais cultivados pelas populações americanas e não a data de quando este ou aquele 
vegetal foi cultivado. Sabe-se que alguns são de períodos cronológicos mais antigos, outros mais recentes. 
A respeito da origem do feijão a questão não deixa de ser correta. Sabe-se que diversas espécies de feijões 
surgiram em diferentes partes do mundo. 

 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão não trata da definição e da posição cronológica do 
Capitalismo, mas procura entender como o conceito de “Arqueologia Histórica” é percebido e definido por 
diferentes pesquisadores em diferentes partes do mundo. 
 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL 

 

 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'A'. A informação é extraída do documento 9ª Edição revista e 
atualizada (*Aprovado em 13 de março de 1993. Com as alterações Introduzidas pelas Resoluções CFESS 
nº290/94, 293/94, 333/96 e 594/11). Documento: Código de Ética do/a Assistente Social/ Lei 8.662/93 de 
Regulamentação da Profissão. [...] "A presente edição do Código de Ética do/a Assistente Social e da Lei 
8662/93, revista e ampliada, incorpora as alterações do Código discutidas e aprovadas no 39º Encontro 
Nacional CFESS/CRESS, realizado em setembro de 2010 na cidade de Florianópolis (SC), e inclui as 
modificações na Lei de Regulamentação da Profissão, decorrentes da aprovação da Lei 12.317/10." [...] Link: 
Brasil. Código de ética do/a assistente social. Lei 8.662/93 de regulamentação da profissão. - 9. ed. rev. e 
atual. - [Brasília]: Conselho Federal de Serviço Social, [2011].  

 



 
CARGO(S): AUDITOR 

 

 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com o artigo 22 da Constituição Federal (inciso XI), 
compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Art. 22. Compete privativamente à União 
legislar sobre: (...) XI - trânsito e transporte 
Ainda que eventual lei complementar possa autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das 
matérias relacionadas no artigo 22, conforme parágrafo único do referido artigo, a competência para legislar 
sobre as referidas matérias relacionadas naquele artigo continua privativa da União. Também não há que se 
confundir a legislação sobre trânsito (Código de Trânsito Brasileiro, Lei FEDERAL Nº 9.503, DE 23 de 
setembro de 1997), com a competência comum contida no inciso XII do artigo 23 da Constituição Federal, 
que refere apenas às regras de educação e segurança do trânsito: “estabelecer e implantar política de 
educação para a segurança do trânsito”. A questão, portanto, está correta, clara e sem necessidade de 
alteração do gabarito. 

 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'D'. Uma das alternativas da questão apresentou um pequeno erro 
de grafia, o qual não a prejudicou de nenhum modo, nem na leitura e interpretação, tampouco nas respostas. 
Na alternativa “B”, onde deveria ter sido digitado “2019”, foi digitado “2919”. Ademais, essa não foi a 
alternativa considerada correta, conforme gabarito publicado. A questão trata de análise custo/volume/lucro, 
mais especificamente do ponto de equilíbrio, margem de segurança e margem de contribuição, assuntos 
contidos no programa constante do edital do concurso, conforme transcrito abaixo: “Sistema de custeio por 
absorção. Sistema de custeio variável, margem de contribuição e análise custo/volume/lucro. Custo 
padrão. Custeio baseado em atividades. Balanced Scorecard: Sistema de avaliação de desempenho. 
Formação de preços. Gestão e Análise de Orçamentos: Ponto de equilíbrio, margem de segurança, 
análise financeira de orçamentos”. De acordo com o enunciado da questão, temos os seguintes valores: 
Receita bruta:                              12.000,00 
Ponto de equilíbrio                        10.000,00 
Custos e despesas fixos                  3.000,00 
Custos e despesas variáveis            7.000,00 
Margem de segurança                    2.000,00 
Margem de contribuição                  3.000,00 

Ou seja: O total dos custos e despesas fixos correspondem a 30% do montante dos custos e despesas 
totais, montante este que corresponde ao valor do ponto de equilíbrio (R$ 10.000,00). Então os custos e 
despesas fixos correspondem a R$ 3.000,00. Logo o montante dos custos e despesas variáveis é igual a R$ 
7.000,00. Sabe-se que a margem de segurança é a diferença entre a receita e o ponto de equilíbrio, logo, 
segundo o enunciado, ela é de R$ 2.000,00. Já a margem de contribuição é o que sobra da receita após 
deduzidos os custos e despesas variáveis. No caso, sendo o ponto de equilíbrio R$ 10.000,00, esse também 
é o valor da receita, do qual deduz-se o total dos custos e despesas variáveis (R$ 7.000,00), de onde 
resultam R$ 3.000,00. E isto é o que consta na alternativa “D” da questão: “Quando a empresa atinge o 
ponto de equilíbrio, a margem de contribuição é de R$ 3.000,00”. 

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'C'. O enunciado da questão se refere às duas formas de contratação 
sem licitação: a dispensa e a inexigibilidade. São institutos completamente diferentes. A dispensa de licitação 
ocorre nos casos em que a lei enumera, especialmente nos incisos do artigo 24. Já a inexigibilidade de 
licitação se verifica quando houver inviabilidade de competição (artigo 25), ou seja, quando o processo 
licitatório for impraticável. A questão pede a indicação da única alternativa INCORRETA.  E na letra “C” 
consta o seguinte: “Quando houver inviabilidade de competição, desde que comprovada pelo administrador 
público, a licitação será dispensada”. Então, a alternativa incorreta é a da letra “C”, pois o correto seria que 
“a licitação será inexigível” e não “licitação será dispensada”. A afirmativa contida na letra B está correta, de 
acordo com a Lei Federal nº 10.520/2002, a qual não estabelece distinção de objetos segundo seu valor e 
prevê, no seu artigo primeiro: "Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na 
modalidade pregão, que será regida por esta Lei". 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'B'. O controle externo, em qualquer esfera de governo está a cargo 
do respectivo Poder Legislativo, sempre com o auxílio do Tribunal de Contas. No município, portanto o 
controle externo é exercido pelo respectivo Poder Legislativo Municipal com o auxílio do Tribunal de Contas 
do Estado. Essa é uma definição da Constituição Federal: “Art. 31. A fiscalização do Município será 
exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle 
interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos 
Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. 

 



 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente 
prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal”. 

O processo de fiscalização e prestação de contas é tema da maior importância no Estado Democrático 
de Direito, fruto da tripartição dos poderes da República. O Legislativo aprova o Orçamento proposto pelo 
Executivo, fiscaliza sua execução e, anualmente julga as contas. É notório que os Poderes Legislativos não 
executam diretamente os trabalhos de análise, auditoria e demais procedimentos de fiscalização e controle, 
nem possuem estruturas para tais atividades. Daí a necessidade de que para sua função de Controle Externo 
o Legislativo conte com o AUXÍLIO do Tribunal de Contas. 
  

 
CARGO(S): BIÓLOGO 

 

 

 
QUESTÃO: 35 - ANULADA. A diversidade gama refere-se ao número total de espécies em uma região. De 
modo geral, calcula-se a diversidade gama pela soma de todas as espécies que ocorrem em todos os 
habitats de uma região. No caso, como existe uma espécie em duplicidade (espécie C), ou seja, que tem 
ocorrência em ambos os locais (banhado 1 e 2), ela não é contabilizada duas vezes. Sendo assim, a 
diversidade gama seria igual a seis (6) e não sete (7) como consta na resposta dada como correta. Além 
disso, não há nenhuma outra alternativa que possa ser considerada correta. 
 

 

QUESTÃO: 37 - ANULADA. O gabarito está incorreto e não há resposta certa entre as alternativas. O 
gabarito deveria ser 3-5-1-4-2 e não 3-4-1-5-2 (letra B) como foi dado como correto. Isso porque os conceitos 
de recuperação e restauração estão trocados. Conforme a Lei 9.985/00, "recuperação é a restituição de um 
ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser 
diferente de sua condição original; e restauração é a restituição de um ecossistema ou de uma população 
silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original".  
 

 

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão refere-se exclusivamente às Unidades de 
Conservação do tipo Parque Nacional - pertencente ao grupo de Unidades de Proteção Integral - que é o 
caso do Parque Natural Municipal do Pampa. Segundo a lei 9.985/00, em seu Art. 11, os Parques Nacionais 
"têm como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza 
cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação 
e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico".  O mesmo Art. 
diz que:  

 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus 
limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

 

 

 
CARGO(S): CONTADOR 

 

 

 

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'A'. Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que o recurso não procede, uma vez que o enunciado especificou de forma clara e objetiva o que 
pretendia com a referida questão e, portanto, não há que se falar em interpretações diversas da norma, 
devendo ser mantido o gabarito oficial. 
 

 

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'E'. Em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que não 
procede, uma vez que o enunciado especificou de forma clara e objetiva o que pretendia com a referida 
questão e, portanto, não há que se falar ausência de alternativa correta, devendo ser mantido o gabarito 
oficial. 
 

 

 
CARGO(S): DENTISTA (ODONTÓLOGO) 

 

 

 

QUESTÃO: 32 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'E' PARA ALTERNATIVA 'C'. As indicações 
para uso do ionômero são: restauração de lesão cervical não cariosa, restauração de cavidade tipo I sem 
envolvimento de cúspide, restauração de cavidade tipo III e de tipo II sem envolvimento de crista marginal e 
tratamento restaurador atraumático. Restauração cavidade tipo IV e restauração tipo II com envolvimento de 
crista marginal estão incorretas. 

 

 

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'C'. A anemia apresenta como manifestação oral: queilite angular, 
glossite atrófica ou atrofia generalizada da mucos bucal. A anemia por deficiência de ferro é a causa mais 
comum de anemia. 

 



QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'E'. A pulpite irreversível sintomática designa dores intermitentes ou 
espontâneas, em que a exposição a temperaturas extremas, especialmente ao frio, vai evocar episódios de 
dor intensa e prolongada, ainda que a fonte do estímulo seja removida. 

 

 

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'A'. De acordo com Wannmacher 2007, a única alternativa errada é 
a letra A, pois os anestésicos locais do tipo ester são também potentes substâncias vasodilatadoras. Um 
exemplo é a procaína, o vasodilatador mais potente entre os anestésicos locais, é muitas vezes utilizada 
clinicamente para induzir vasodilatação nos casos em que o fluxo sanguíneo periférico foi comprometido por 
causa da injeção (acidental) intra-arterial (IA) de uma substância. 

 

 

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'B'. Segundo Nocchi, 2007, a única alternativa correta é a letra B, 
pois as assertivas I e III estão incorretas, tendo em vista que os sistemas adesivos convencionais exigem 
um condicionamento ácido prévio com ácido fosfórico de 30 a 40%, e o ácido fosfórico não remove as fibras 
colágenas da dentina, e sim as expõem por meio da remoção da hidroxiapatita.  

 

 

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'D'. É solicitado no programa do concurso a temática Biossegurança. 
Dentro desse capitulo temos inúmeras referências que poderiam ser utilizadas. No concurso foi utilizado a 
referência amplamente estudada "Serviços odontológicos: prevenção e controle de riscos", da ANVISA. É 
importante o cirurgião-dentista, como parte da equipe multidisciplinar saber o orientar os pacientes sobre as 
doenças infecciosas e, portanto, conhecer o esquema vacinal é imprescindível. 
 

 

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'A'. Segundo Manual de anestesia local, 2013, todos são 
vasocontritores do grupo das cetacolamidas, exceto a fenilefrina. 

 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'E'. O livro Patologia Oral e Maxiolofacial, de Neville, traz que 
dermatite é uma complicação oral. 
 

 

 
CARGO(S): ENFERMEIRO 

 

 

 

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'E'. O profissional enfermeiro ao realizar um diagnóstico de 
enfermagem deverá utilizar referencias atualizadas, neste caso, para a realização dos diagnósticos de 
enfermagem houve uma atualização conforme NANDA 2018-2020, então utilizada em todos os serviços de 
saúde. São componentes de um diagnóstico de enfermagem: 
- Título do diagnóstico: dá nome a um diagnóstico, refletindo, no mínimo, seu foco (do Eixo 1) e o 
julgamento de enfermagem (do Eixo 3). É um termo ou expressão concisa que representa um padrão de 
indicadores relacionados. Pode incluir modificadores. 
- Definição: traz uma descrição clara e precisa; delineia o significado do diagnóstico e 
ajuda a diferenciá-lo de diagnósticos similares. 
- Características definidoras: indicadores/inferências observáveis, que se agrupam como manifestações 
de um diagnóstico com foco no problema, de promoção da saúde ou de síndrome. Isso não implica apenas 
coisas que o enfermeiro é capaz de ver, mas de inferir pela audição (p. ex., narradas pelo paciente/família), 
tato ou olfato. 
- Fatores de risco: Fatores ambientais e elementos fisiológicos, psicológicos, genéticos ou químicos, que 
aumentam a vulnerabilidade de um indivíduo, família, grupo ou comunidade a um evento não saudável. 
Fatores de risco existem apenas em diagnósticos de risco. 
- Fatores relacionados: Fatores que parecem mostrar algum tipo de relação padronizada com o diagnóstico 
de enfermagem. Esses fatores podem ser descritos como antecedentes, associados, relacionados, 
contribuintes ou estimuladores. Somente diagnósticos de enfermagem com foco no problema e síndromes 
devem ter fatores relacionados; diagnósticos de promoção da saúde podem ter fatores relacionados se estes 
forem úteis para esclarecer o diagnóstico. 
- Populações em risco: grupos de pessoas que partilham alguma característica que faz cada membro ser 
suscetível a determinada resposta humana. Essas características não são modificáveis pelo enfermeiro. 
- Condições associadas: diagnósticos médicos, lesões, procedimentos, dispositivos médicos ou agentes 
farmacêuticos. Essas condições não são independentemente modificáveis pelo enfermeiro. 
Logo, características de risco, não está listada por NANDA como um componente do diagnóstico de 
enfermagem. Bibliografia utilizada disponível em: Diagnostico de enfermagem- NANDA. Disponível em 
<http://nascecme.com.br/2014/wp-content/uploads/2018/08/NANDA-I-2018_2020.pdf>. Pág. 232. 
 

 

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão solicita a alternativa incorreta em relação ao Novo 
Código de ética dos profissionais de enfermagem e a única alternativa incorreta é a C, o restante está 
condizente com o referido Código de Ética apresenta. A referência ao Enfermeiro na alternativa E não a 

 

http://nascecme.com.br/2014/wp-content/uploads/2018/08/NANDA-I-2018_2020.pdf


invalida, visto que o Enfermeiro é um profissional de enfermagem. Sendo assim, mantém-se o gabarito 
preliminar. 
 

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'E'. Conforme Guia de vigilância em saúde (2019), página 264, “O 
homem é o reservatório de maior importância epidemiológica. Na hepatite E, estudos mostram que suínos, 
roedores e aves também podem ser reservatórios”. Sendo assim, Peixes não estão incluídos como 
reservatório. 
 

 

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'B'. Segue imagem referente a atualização da American Heart 
Association (2015) para atendimentos pediátricos. 

 
Sendo assim, a alternativa A está correta. Gabarito mantido. 
 

 

 
CARGO(S): FONOAUDIÓLOGO 

 

 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'D'. Ainda que possam existir outras nomenclaturas para definição 
das afasias infantis, a classificação em emissivas e receptivas é amplamente utilizada, citada por autores 
como Bertolucci (1991) e Ortiz (2005). De qualquer forma, a alternativa II não está errada. 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'E'. 1 - A alternativa C, objeto do argumento, afirma que a utilização 
das pistas é fundamental, considerando-se que o maior objetivo é desenvolver a consciência fonológica. Não 
fala em correção de danos, mas em promoção do desenvolvimento da consciência fonológica, primordial 
para qualquer processo terapêutico, seja de origem fonética ou fonológica, portanto, não está errada. Além 
disso, não fala em terapia fonológica, e sim em desenvolvimento da consciência fonológica, essencial para 
qualquer abordagem terapêutica na área da linguagem, tanto sob o aspecto fonético como fonológico. Não 
há equívoco nessa afirmação. A alternativa também não afirma que a fissura acarreta problemas fonológicos. 
Ademais, a alternativa E não deixa dúvidas de que está errada, do início ao final da frase. Dessa forma, 
mantém-se o gabarito. 
 

 

 
CARGO(S): GEÓLOGO 

 

 

 
QUESTÃO: 39 - ANULADA. A palavra "mínimo" atribui precisão e sentido específico ao texto normativo. A 
falta deste termo na alternativa correta, em desacordo com a Norma da ABNT, compromete a exatidão do 
texto apresentado. Por conseguinte, o recurso procede e a questão deve ser anulada. 

 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'A'. Alega o(a) reclamante que “nem o tema “Qualidade de Solo” 
nem a “Resolução 420/2009 CONAMA” foram elencados entre os itens passíveis de cobrança no referido 
concurso”, o que não procede. A qualidade do solo, sob o ponto de vista ambiental e com base na Resolução 
nº 420/2009 do CONAMA, é um tema intrínseco ao item 9 do conteúdo programático relativo à prova de 
conhecimentos específicos de geologia: “9. Geologia aplicada aos estudos ambientais”. A resolução nº 
420/2009 do Conama, por outro, é uma publicação técnica e legal que deve ser do conhecimento de todo o 
profissional da área de Geologia que atuar em questões ambientais. 
 
 
 

 



 
CARGO(S): HISTORIADOR 

 

 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'D'. Apenas a alternativa D está incorreta, visto que não há uma 
maneira certa e única de se fazer história oral. As experiências de história oral em contextos fora do mundo 
ocidental confirmam a opinião de que as técnicas desenvolvidas no Ocidente podem ser incompatíveis com 
sistemas e relações de comunicação autóctones, por exemplo, em que se demande que a entrevista seja 
coletiva ou que haja a presença de um insider ou um parente que facilite a entrega de histórias.  Thomson 
(2000) afirmou que "na prática, os historiadores orais geralmente achavam difícil fazer as entrevistas 
seguindo um conjunto único de técnicas ou regras. Como escreveu, em 1970, Charles T. Morrissey, o 
pioneiro da história oral norte-americana: "reduzir o ato de entrevistar a um conjunto de técnicas é ... como 
cortejar seguindo uma fórmula ... Há o perigo de se confiar demais nos instrumentos, e de menos na intuição, 
à antiga, sobre quais instrumentos usar em que situação... as técnicas e outros aspectos da história oral 
variam conforme o tipo de pessoa que se estiver entrevistando." Ainda assim, Morrissey resumiu sua 
experiência pessoal em entrevistas sobre as presidências de Harry S. Truman e John F. Kennedy em 
conselhos práticos para entrevistadores da história oral: a importância da preparação; a necessidade de 
estabelecer rapport e intimidade, de ouvir e de fazer perguntas abertas, de refrear os impulsos de 
interromper; a importância de permitir pausas e silêncios, de fugir dos jargões, de evitar ser inquisitivo e de 
minimizar a presença do gravador. À primeira vista, parece difícil discordar de conselhos de tanto bom senso. 
Contudo, os historiadores orais vieram a perceber, nos últimos anos, o fato crucial - derivado, em parte, da 
antropologia e de estudos sobre as comunicações e promovido por pesquisadoras feministas - de que a 
entrevista é uma relação que se insere em práticas culturais particulares e que é informada por relações e 
sistemas de comunicação específicos. Em outras palavras, não existe uma única "maneira certa" de 
entrevistar, e a maneira que o "bom senso" indica como "certa" para entrevistas com membros da elite 
política branca do sexo masculino pode ser completamente inadequada em outros contextos culturais." Para 
maiores informações, ver THOMSON, Alistair. Aos cinquenta anos: uma perspectiva internacional da história 
oral. In: FERREIRA, Marieta de Moraes (org.) História oral: desafios para o século XXI. / Organizado por 
Marieta de Moraes Ferreira, Tania Maria Fernandes e Verena Alberti. — Rio de Janeiro: Editora Fiocruz/Casa 
de Oswaldo Cruz / CPDOC - Fundação Getulio Vargas, 2000.  

Alternativa E contém informações corretas a respeito de uma das muitas funções da História Oral. 
Portanto, não pode ser o gabarito sugerido para a questão.  

O mesmo autor, no mesmo artigo, afirmou que "em alguns países, as histórias orais ajudaram a 
desafiar o controle do Estado sobre o passado e contribuíram para a democratização da memória e da 
história. A historiadora russa Irina Sherbakova argumenta, por exemplo, que o passado era continuamente 
reinventado pelo regime soviético e descreve a liberalização, feita aos arrancos, que tornou possível desafiar 
tais ficções. Utilizando-se de entrevistas que conduziu a partir dos anos 70, com sobreviventes dos campos 
de prisioneiros e trabalhos forçados soviéticos, Sherbakova explica como o medo e a distorção afetam a 
recordação individual e como os sobreviventes se angustiavam no dilema entre o impulso de falar e o medo 
de fazê-lo. Para os sobreviventes, recordar envolve luta dentro da vida política e social de uma nação. [...] 
Por toda a Europa central e no Leste Europeu, a história oral tem sido usada como fonte para localização e 
escavação de túmulos coletivos, como maneira de "reabilitar" as reputações das vítimas de perseguições e 
restaurar seus direitos, e como prova nas ações judiciais contra os perpetradores de injustiças. O trabalho 
da Truth and Reconciliation Commission (Comissão da Verdade e Reconciliação) na África do Sul oferece 
um paralelo internacional. A história oral pode ajudar os indivíduos e as sociedades a melhor lembrar e 
entender passados traumáticos. Tais usos políticos da história oral - em que a reafirmação de histórias 
anteriormente silenciadas pode permitir a afirmação de indivíduos, grupos sociais ou sociedades inteiras - 
estão ligados a uma tradição significativa e continuada em que a história oral tem se mostrado uma 
importante fonte para grupos políticos e movimentos sociais: no movimento das mulheres, para os 
sindicalistas e comunidades de classes trabalhadoras, para povos indígenas, para comunidades étnicas e 
de imigrantes, em política de gays e lésbicas, e para deficientes. [...] O uso comparativamente recente da 
história oral em estudos de deficiências pode permitir que ainda outro grupo encontre sua voz, pode levar a 
uma nova visão da história local e social e pode ajudar a criar um entendimento mais profundo das condições 
culturais que afetam a todos". 
 

 

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'D'. A banca selecionou a obra "Brasil: uma biografia", de 
SCHWARCZ, Lilia Moritz, para a elaboração da questão.  A autora é referência para os estudos de História 
do Brasil em virtude da ampla pesquisa que desenvolve sobre a temática.  A ideia de que a emancipação 
chegava sem mudanças radicais é uma menção à manutenção de um rei português, mesmo após a 
Independência do Brasil, bem como a manutenção de instituições como a escravidão. Ou seja, a 
Independência não trouxe mudanças radicais em relação à organização econômica e social do Brasil. O que 
não quer dizer que não existiram projetos diferentes para esta mudança. A autora afirma "a emancipação 

 



colocava no centro do poder não um presidente, mas um rei: um monarca português e da Casa dos 
Bragança. Talvez por isso mesmo se tenha criado uma espécie de lenda da Independência, que reconta a 
epopeia a partir de uma série de fatos perfilados e encadeados: a Chegada da Corte, a abertura dos portos, 
a elevação a Reino Unido, o Fico, o cumpra-se e finalmente a declaração de Independência, em 1822 - uma 
sequência que mais parece apontar para um final previamente conhecido e que deságua inevitavelmente do 
Império. Ainda que a saída conservadora não fosse a única possível, ela foi vitoriosa no lugar de outros 
projetos." Para mais informações, ver SCHWARCZ, Lilia Moritz. Brasil: uma biografia. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2018. Dessa forma, as duas partes da alternativa C estão corretas e, portanto, essa assertiva 
não pode ser o gabarito da questão. A fonte utilizada pelo recurso, Wikipedia, apresenta informações 
superficiais a respeito da temática e pode ser aprofundada a partir da leitura da obra indicada.  
 

 
CARGO(S): JORNALISTA 

 

 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'A'. Questão embasada em ROSSI, Clóvis. O que é Jornalismo. 
Brasiliense, 1994. "E, em jornais, revistas ou televisão, há um fio condutor que delimita o que será publicado 
ou levado ao ar: a pauta. De mero instrumento de orientação para os repórteres e de informação para as 
chefias, a pauta acabou se transformando, com o tempo, em uma espécie de Bíblia, ocasionando distorções 
e limitações ao trabalho jornalístico. Primeira distorção: a pauta, por ser elaborada principalmente em função 
do que os próprios jornais publicam, gera um círculo vicioso, pelo qual os jornais se autoalimentam. Em 
consequência, a pauta reflete apenas parcialmente o que está acontecendo ou quais assuntos que 
preocupam, efetivamente, o público em geral; ela acaba refletindo muito mais o que os jornais estão 
publicando e a televisão está mostrando." 
 

 

 
CARGO(S): NUTRICIONISTA 

 

 

 
QUESTÃO: 37 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'A' PARA ALTERNATIVA 'B'. Tendo em vista 
que o processo referido na questão é o processo de cocção e este trata-se de um tratamento térmico, e 
segundo Resolução RDC 216 de 15 de setembro de 2004, Art. 4.8.8 diz que: " O tratamento térmico deve 
garantir que todas as partes do alimento atinjam a temperatura de, no mínimo, 70ºC (setenta graus 
Celsius). Temperaturas inferiores podem ser utilizadas no tratamento térmico desde que as combinações 
de tempo e temperatura sejam suficientes para assegurar a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. 
Altera-se o gabarito. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE ARQUITETURA 

 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'C'. A referida questão enquadra-se no item Sistemas construtivos e 
estruturais do programa do Cargo Professor de Arquitetura. Cabe ressaltar que o programa está presente 
no edital de abertura.  
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

 

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'E'. O enunciado da questão pede que se atente apenas às relações 
de parentesco propostas pelo cladograma. Assim, é possível afirmar que crocodilianos são mais próximos 
das aves do que de lagartos e cobras, pois eles compartilham um ancestral com as aves que é mais recente 
(crocodilianos e aves formam o clado Archosauria). Além disso, por estar se analisando um cladograma, fica 
claro que se está falando de sistemática/taxonomia com base na filogenética. Apesar de historicamente 
existirem diversas escolas taxonômicas, a única aceita atualmente é a filogenética. A sistemática filogenética 
foi proposta por Willi Henning em 1950, mas passou a ser amplamente conhecida somente a partir da 
tradução de sua obra em 1966. Trata-se de uma metodologia de classificação dos seres vivos que busca 
reuni-los com base em suas relações de parentesco a partir da análise de similaridades especiais, os 
caracteres derivados. Essa metodologia difere do que era vigente até então - a Sistemática Clássica - pois 
esta supunha que a origem de todos os seres vivos era única e simultânea. Hoje sabemos que os organismos 
compartilham uma ancestralidade comum e sofrem transformações ao longo do tempo, isto é, evoluem. 

 



Dessa forma, dentro da biologia não cabe mais valer-se de uma forma de organização e classificação que 
não leve em conta a história evolutiva e a ancestralidade entre os seres vivos. 

“Privilegiar a genealogia sobre todas as outras hierarquias para o agrupamento de espécies significa 
que o “domínio de interesse da taxonomia científica é a filogenia” (Rieppel, 2005, p. 477 apud dos Santos, 
2008). 
FONTE: dos Santos, C.M.D. 2008. Os dinossauros de Henning: Sobre a importância do monofiletismo para 
a sistemática biológica. Scientiae Studia 6, 179-200.  

Dessa forma, não faz sentido considerar a taxonomia como não sendo filogenética. 
Com base na filogenética, para um grupo taxonômico ser válido tem que ser monofilético e, para ser 

monofilético, deve incluir todos os descendentes de um ancestral e o próprio ancestral. Se répteis também 
incluísse os descendentes do ancestral comum com crocodilianos (Dinosauria), seria então um grupo válido, 
monofilético. 

Em relação à assertiva de número I, analisando o cladograma da questão, as aves são consideradas 
dinossauros, pois estão incluídas no clado Dinosauria (destacado em lilás). Elas compartilham um ancestral 
comum com dinossauros não-aviários que foram extintos e são, então, dinossauros aviários. 

Com base nessas informações, pode-se afirmar que todas as assertivas estão corretas e a resposta 
da questão é a letra E. 
 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE COMUNICAÇÃO 

 

 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'A'. De acordo com a autora as 3 fases identificadas são: Fase 1. Os 
conteúdos disponibilizados online são os mesmos que antes foram publicados nas versões tradicionais do 
meio. Fase 2. Os conteúdos são produzidos unicamente para as versões online, contendo já hiperligações, 
aplicações interativas e, nalguns casos, fotos, vídeos ou sons. Fase 3. Conteúdos desenvolvidos 
exclusivamente para a web, tirando partido de todas as suas características. O gabarito tem como alternativa 
correta a A: Produz-se conteúdos com hiperlinks, aplicações interativas e multimídia. A alternativa C (A 
produção de conteúdo é feita exclusivamente para web) refere-se a Fase 3, conforme explicitado pela autora 
(Fase 3: Conteúdos desenvolvidos exclusivamente para a web). A alternativa B (O conteúdo ofertado na web 
é o mesmo publicado nas mídias físicas) refere-se a Fase 1 (Fase 1. Os conteúdos disponibilizados online 
são os mesmos que antes foram publicados nas versões tradicionais do meio). Dessa forma, apenas a 
alternativa A (conforme gabarito) corresponde a Fase 2 conforme autora. 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'C'. A alternativa do gabarito, C, aponta para a Teoria Matemática 
da Comunicação. De acordo com GOMES (2004, p.37) "No esquema matemático, a comunicação se realiza 
por ações pontuais que visam determinados objetivos(...) A comunicação é entendida como um esquema de 
transmissão mecanicista e linear." 

 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'E'. "Embora possam ser encontradas diversas etapas no processo 
de planejamento - sua divisão e nomenclatura variam de autor para autor, nas mais distintas áreas do 
conhecimento -, elas podem ser sistematizadas em quatro fases, conforme propõe Richers: análise, 
adaptação, ativação e avaliação." (KOPLIN, Elisa; FERRARETTO, Luiz Artur. Assessoria de Imprensa - 
teoria e prática. Sagra Luzzatto, 2000, p.34). 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE DIREITO 

 

 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'E'. Com a devida venia, a expressão “contudo” em nada modifica a 
correção da assertiva, não excepcionando qualquer espécie de bem. A assertiva “e” expressamente 
consigna que os bens públicos dominicais podem ser alienados, separando-se por ponto e vírgula a segunda 
assertiva, segundo a qual os bens públicos em geral não podem ser usucapidos. Assim, mostra-se correta 
a alternativa, nos termos dos Arts. 101 e 102 do CC. Saliento, por fim, que não se “criou texto legal”, 
tampouco estando a banca obrigada transcrever dispositivos normativos literalmente. O comando da questão 
requer do candidato que assinale a alternativa correta, conforme disposições do CC, não conforme 
literalidade do digesto civil. Indefiro. 
 

 

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'D'. Sem razão. O texto suprime a exigência de votação em dois 
turnos, o que, por óbvio torna a assertiva errada, já que a aprovação em turno único não rende aos tratados 
internacionais o status de emenda constitucional, nos termos do art. 5º, §3º, da CF. Trata-se, justamente, do 

 



ponto cujo conhecimento a banca buscou exigir dos candidatos. Não se está induzindo o candidato a erro, 
mas exigindo o conhecimento específico veiculado na questão e no edital. Indefiro. 
  

 
CARGO(S): PROFESSOR DE ECONOMIA 

 

 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'D'. Os recursos questionam o aspecto da redação da questão, 
citando PINDYCK, R. S.; RUBINFELD, mencionando que a "curva da demanda é a relação ENTRE a 
QUANTIDADE de um bem que os consumidores estão dispostos a adquirir E o PREÇO do bem". A redação 
na prova, levemente diferente dessa, está de acordo com a bibliografia (WONNACOTT, P. e WONNACOTT, 
R. Introdução à Economia. São Paulo: Makron Books), capítulo 4. Mencionar a curva de demanda, como 
faz este último livro, relacionando a quantidade de bens e serviços que os consumidores estão dispostos a 
adquirir a determinados preços, está correta e, além disso, deixa até mais claro essa condição de quantidade 
e preços presentes na curva de demanda. 

 

 
QUESTÃO: 37 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'E'. O recurso em 
relação a esta questão centra-se no termo OBTIDO versus OBTIDA. O primeiro refere-se ao VALOR TOTAL 
(obtido); o segundo refere-se à PRODUÇÃO (obtida).  Na realizada, o livro texto para esse tema é SACHS, 
Jeffrey D. e LARRAIN, Felipe B. Macroeconomia. São Paulo: Makron Books. Em seu capítulo 2, esses 
autores empregam o termo OBTIDA, referindo-se à produção gerada dentro do território nacional. Esse 
detalhe pode geral alguma dúvida a quem responde a prova. Assim, por prudência, é melhor considerar a 
primeira afirmativa como falsa (F), e passar a resposta para F-F-V-V, ou seja, a resposta E. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'E'. Na medida que o professor tem a percepção clara dos reais 
objetivos da Educação Física e se acha identificado com eles, estabelecendo a presença dos mesmos como 
referenciais do seu cotidiano, o trabalho torna-se cooperativo e de forte afiliação e para isso deve considerar 
os aspectos cognitivos, afetivos-sociais e psicomotores a serem desenvolvidos na criança, observando a 
faixa etária que está sendo atendida. Neste caso, o autor relaciona locomoção à psicomotricidade, atenção 
à cognitividade e por fim a organização com o aspecto afetivos sociais, conforme quadro demonstrativo em 
anexo. Referência: MATTOS, Mauro G de. Educação física infantil: construindo o movimento na escola. 
Guarulhos: Phorte Editora, 1999. 

 

 

 



QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'A'. Apenas a assertiva II não consiste em fator importante da 
abordagem de experiências motoras orientadas para o êxito. O princípio da variação interindividual (assertiva 
II),  expressa que o envelhecimento de diferentes sistemas fisiológicos varia entre os adultos e 
individualmente, sofrendo influência de estruturas genéticas e hábitos de vida. Este é o princípio da variação 
interindividual, fatores externos ao organismo que influenciam na maneira como as pessoas envelhecem, 
com suas escolhas de estilo de vida afetarão sua longevidade, determinando se esta atingirá seu potencial 
genético. Não tendo relação com o tema proposto na questão que sugere apenas experiências motoras 
orientadas para o êxito, conforme imagem em anexo. Referência: GALLAHUE, David L. Compreendendo o 
desenvolvimento motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. 3ª edição. São Paulo: Editora Phorte, 2005 

 

 
Legenda: Fator relação com experiências motora 

 

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'E'. À medida que os indivíduos desenvolvem um padrão maduro de 
chute, a ênfase deve recair sobre chutar a distância. Chutar a distância (ou chutar tão vagarosamente quanto 
possível) promove o referido padrão de movimento, que é o padrão a ser identificado nesta questão através 
das características do movimento. O estágio maduro do chute está exemplificado no enunciado da questão 
com 4 de suas principais características (que não coincidem com as características no estágio elementar do 
referido padrão de movimento), conforme consta também no quadro em anexo. Referência: GALLAHUE, 
David L. Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. 3ª edição. São 
Paulo: Editora Phorte, 2005. 
 
 
 
 
 

 



Legenda: Sequência do desenvolvimento para o chute 

 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'C'. O enunciado da questão aborda o tema trauma. A banca entende 
que existe o risco de trauma (mesmo que de forma reduzida) ao longo das atividades e que deve o professor 
também possuir noções de primeiros socorros diante de situações como a supracitada. O autor menciona 
que o socorrista deve estar preparado para realizar pelo menos cinco componentes da avaliação em vítimas 
de trauma: avaliação do local, avaliação inicial, avaliação dirigida, avaliação detalhada e avaliação de 
seguimento. Portanto o único item que não condiz com os componentes da avaliação é o de número 3, logo 
a alternativa "C" é a correta neste caso (5+4+2+1 = 12). Reiteramos que os procedimentos estão 
direcionados à eventualidade trauma, demais eventualidades devem possuir seus respectivos 
procedimentos. Referência: BERGERON, David, J. Primeiros Socorros. 2ª edição. São Paulo: Editora 
Atheneu, 2007. 

 

 
QUESTÃO: 40 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'A' PARA ALTERNATIVA 'E'. Conforme o autor, 
em geral, qualquer esporte ou atividade física que envolva contrações musculares de alta intensidade com 
duração superior a 45 segundos ou mais é capaz de produzir quantidades significativas de íons de 
hidrogênio, provocando a diminuição do PH muscular e sanguíneo, consequentemente causando algum 
distúrbio acidobásico. Observou-se que a modalidade esportiva “nado de 100m” enquadra-se na categoria 
de risco de distúrbio acidobásico alto, porém maratona, vôlei e futebol americano enquadram-se na categoria 
de risco de distúrbio acidobásico baixo, devido ao fato de os atletas produzirem quantidades limitadas de 
íons de hidrogênio durante a maior parte destas atividades. Em adição, embora esportes com exercícios de 
alta intensidade com duração suficiente (i.e., >45 segundos) possam diminuir significativamente o ph 
muscular, nem todos os esportes ou atividades que envolvem exercício produzem grandes quantidades de 
íons de hidrogênio, conforme quadro em anexo. Entretanto, verificou-se que houve a falta, no enunciado da 
referida questão, do adjetivo que indicasse a intensidade do risco do distúrbio acidobásico ao qual 

 



pudéssemos relacionar o esporte ou exercício exemplificados, ou seja a intensidade alvo que se objetivou 
inicialmente questionar, a alta. O objetivo original da questão elaborada consistia em visar o esporte ou os 
esportes com alto risco de distúrbios acidobásicos, deveria portanto, no enunciado, constar da seguinte 
maneira: “Analise as afirmativas que contenham exercícios que envolvam alto risco de distúrbio acidobásico 
devido a sua intensidade”, isto justificaria a presença da alternativa “A”  no gabarito oficial.  Na prova, o 
enunciado da questão 40 se apresenta da seguinte forma: “Analise as afirmativas que contenham exercícios 
que envolvem risco de distúrbio acidobásico devido a sua intensidade”. Logo todos os exercícios ou esportes 
listados apresentam algum tipo de risco (riscos baixos, moderados e/ou altos). Sendo assim, a banca 
entende que deva ser alterada a resposta para a alternativa “E”, que por sua vez, indica todos os esportes 
mencionados como potenciais fatores de riscos para distúrbios acidobásicos. Referência: POWERS, Scott 
K. Fisiologia do Exercício: teoria e aplicação ao condicionamento e ao desempenho. 8ª edição. Barueri: 
Editora Manole, 2014. 

 
Legenda: risco de desenvolvimento de distúrbio ab 

 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE ESPANHOL 

 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'A'. O recurso é indeferido, pois tanto o emprego do pretérito perfeito 
composto quanto do indefinido em espanhol são de uso corriqueiros. A questão exige que o candidato saiba 
diferenciá-los, e isso se dá justamente a partir do emprego de advérbios de tempo, como “anoche”, que 
significa “ontem à noite”. Nesse caso, a única forma correta é “reveló”, alternativa que corresponde à letra 
A. 

 



 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'D'. Os recursos referentes a esta questão são indeferidos, pois os 
três apresentam o mesmo erro: a alternativa "A" não pode ser a alternativa correta, pois as duas palavras 
não são acentuadas pela mesma razão: “más” é um adjetivo com acento diacrítico (diferencial), para 
distinguí-lo da conjunção “mas” (que não é acentuada). Pela regra geral, em espanhol, monossílabos não 
devem ser acentuados, a menos que seja necessário diferenciá-los (como é o caso apresentado). Quanto à 
alternativa correta, letra D, as duas palavras fazem parte da primeira regra geral de acentuação em espanhol: 
todas as palavras agudas (oxítonas) terminadas em vogal, “n” e “s” devem ser acentuadas. Exatamente 
como ocorre com as palavras “habrá” e “eliminación”. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE HISTÓRIA 

 

 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'E'. A banca selecionou a obra "Brasil: uma biografia", de 
SCHWARCZ, Lilia Moritz, para a elaboração da questão.  A autora é referência para os estudos de História 
do Brasil em virtude da ampla pesquisa que desenvolve sobre a temática. Todas as alternativas são 
verdadeiras, pois são uma referência às características das narrativas que foram elaboradas a respeito do 
Brasil colônia. Nestas, a natureza ocupava o papel de paraíso, ao mesmo tempo em que os nativos eram 
vistos com estranheza, principalmente em razão de seus costumes. O uso de adjetivos positivos tinha a 
finalidade de atrair colonizadores e investimentos portugueses para o Brasil, à semelhança do que os 
ingleses fizeram na Virgínia. A autora menciona que dentre os textos mais conhecidos estão os livros do 
autor Pero Magalhães Gândavo. Na década de 1570, escreveu Tratado da Terra do Brasil, e, em 1576, 
História da Província de Santa Cruz, nos quais não se cansa de elogiar as qualidades do local, apesar de 
ser econômico nos elogios direcionados aos naturais da terra. Portanto, apesar das "dúvidas sobre o sistema 
de governância geral, imposto na década de 1540; discordância dentro das capitanias; a recente adoção da 
mão de obra escrava africana; baixa população portuguesa na colônias e guerras entre os responsáveis 
pelas terras", a existência das obras é evidência da prática mencionada na questão. Por isso, a assertiva II 
é VERDADEIRA. Para mais informações, ver SCHWARCZ, Lilia Moritz & STARLING, Heloisa Murgel. Brasil: 
uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. 
 

 

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'A'. Alternativa A está correta. Alternativa B incorreta, pois as três 
cidades imperiais tinham seus embaixadores, que desempenhavam sucessivamente seu papel na série de 
diligências pelas quais se esforçavam por obter, sem conflito a submissão da província visada. Alternativa C 
incorreta, pois os mexicanos privavam-se deliberadamente da vantagem proporcionada pela surpresa. Não 
só davam a seus adversários todo o tempo para preparar a defesa, como ainda lhes forneciam armas, ainda 
que em quantidade simbólica. A ideia que predominava era a de que a guerra seria um julgamento dos 
deuses, e, por isso, era necessário que esse julgamento conservasse todo o seu valor, sem sofrer 
deturpação no início, como aconteceria se a luta fosse demasiado desigual ou se o inimigo fosse 
surpreendido sem condições de combater. Alternativa D incorreta, visto que o objetivo da guerra corpo-a-
corpo era o de capturar os inimigos para sacrificá-los. Alternativa E incorreta, pois a derrota se reduzia a 
uma noção convencional: uma cidade confessava-se vencida quando o atacante conseguia penetrar até o 
tempo e incendiar o santuário do deus tribal. O símbolo de uma conquista, nos manuscritos indígenas, é, na 
maior parte dos casos um templo em chamas onde está plantada uma flecha. A tomada do templo é a derrota 
do deus local, é a vitória de Uitzilopochtli: com ela os deuses se pronunciaram e qualquer resistência se 
tornava inútil. Para mais informações, ver SOUSTELLE, Jacques. A vida cotidiana: os astecas na véspera 
da conquista espanhola. São Paulo, Companhia das Letras, 1990, p. 229-237. 
 

 

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'C'. A única alternativa incorreta é a alternativa “C”, uma vez que o 
satélite lançado pelos Estados Unidos tinha por único objetivo o estudo das radiações cósmicas, não tendo 
por escopo angariar informações topográficas ou militares. Pelas demais, vide GILBERT, Martin. A história 
do século XX. São Paulo: Planeta, 2016, p. 433-439. 
 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE INGLÊS 

 

 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'D'. A instrução do enunciado pede para que o candidato identifique 
a alternativa com uma frase em que a estrutura –ing seja usada da mesma forma em que foi empregada no 
excerto do texto. Em outras palavras, a questão solicita que o candidato identifique o porquê do seu uso na 
frase do texto, e depois faça o mesmo com as alternativas, para então encontrar a resposta correta. Em 

 



Inglês, quando temos dois verbos juntos em uma oração, é preciso observar o primeiro verbo para saber se 
o segundo deve estar no gerúndio ou no infinitivo. Alguns verbos são seguidos por apensas uma forma, 
outros por ambas, porém pode haver mudança de significado. Na frase do texto “it means socializing with 
loved ones”, “socializing” está no gerúndio porque está colocado após “means”, verbo que deve ser seguido 
por –ing. Na frase da alternativa D “He tried calling her, but she didn’t answer”, aparece o verbo “try”, que 
pode ser seguido por gerúndio ou infinitivo, mas com mudança de significado. Neste caso, o gerúndio foi 
escolhido para a expressar a ideia de um experimento/tentativa; já a combinação com o infinitivo, significaria 
esforço para fazer algo difícil. Entende-se, portanto, que assim como no excerto, também na alternativa D a 
estrutura –ing é usada em virtude do verbo que a antecede. As outras alternativas apresentam o gerúndio 
como sujeito/substantivo e como parte da estrutura do tempo verbal presente perfeito contínuo. Todas as 
informações necessárias para a realização da questão estão no enunciado. 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'B'. As palavras das alternativas A, C, D e E (“hair”, “coffee”, “ice 
cream” e “water”) podem ser usadas como contáveis simplesmente acrescentando-se o “s” indicativo de 
plural, e o significado permanece o mesmo ou muito próximo da palavra em sua forma incontável. Exemplos: 
- State's Attorney Kathleen Laughlin said in court that clumps of the dead woman's hair were found at scene 
(Chicago Tribune, 2019) 
- The razor sheared three hairs and tumbled a drop of blood after them (Southwest Review, 2019) 
- (…) who prefers strong coffee, imported beans, new fashions and bright colors. (New York Times, 2019) 
- A tray of four iced coffees balanced on her lap (Rolling Stone, 2019) 
- Supermac's signature dish is hot muffins covered with vanilla ice cream (Business Insider, 2019) 
- They sat eating strawberry ice creams in the shade at the outdoor mall. (NewYorker, 2018) 
- They are also asking for donations to their fundraiser for clean water (Minneapolis Star Tribune, 2019) 
- That means the average American will buy the equivalent of 53 little 8-ounce bottled waters (Detroit Free 
Pass, 2017) / So, how do you navigate those waters? (CBS Morning, 2019) 

Para transformar “advice” em contável, assim como muitos outros substantivos incontáveis, é 
necessário usar estruturas como “a piece of”, o que torna o caso diferente das outras alternativas e do 
exemplo do enunciado. “Advice” pode aparecer como contável ou incontável ao se usar termos jurídicos ou 
financeiros, porém o significado muda, porque neste caso refere-se à um documento oficial. Além disso, 
raramente é utilizado com “s”, conforme pesquisa no Corpus of Contemporary American English: 33853 
ocorrências para “advice”, e 32 para “advices”. Exemplo: 
- The bank has continuously upgraded to new online applications, such as credit advice, payroll payments, 
and credit transfers.(Cambridge Dictionary) 
Fontes: english-corpora.org e dictionary.cambridge.org 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'E'. Na questão 38 (e não 39), de acordo com os dicionários Oxford 
e Cambridge, e dentro do contexto do artigo, todas as opções sugeridas para substituição de “obsessed with” 
são válidas, do ponto de vista gramatical e semântico. O uso de sinônimos, voz passiva/ativa, e combinações 
com outras palavras, como em pharasl verbs e collocations, podem alterar o significado do texto, porém o 
contexto é sempre essencial para que a interpretação não seja subjetiva. O dicionário Oxford traz a definição 
“To completely fill your mind so you cannot think of anything else” para as combinações “obsess with/by”; 
e  “to always be talking or worrying about a particular thing” para “obsess about/over”. As duas definições se 
encaixam perfeitamente no texto, passando a ideia de que as pessoas não param de falar e pensar no tema. 
A fonte thefreedictionary.com da suporte à afirmação, definindo “obsess with/by” como “to preoccupy 
completely; haunt”; e “obsess by/over” como “to worry neurotically or obsessively”. A conotação de 
“pensamento constante” ou de “preocupação neurótica”, portanto, está vinculada à intenção do autor e ao 
contexto. Desta forma, todas as opções de substituição sugeridas estão corretas, como descrito na 
alternativa E. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

 

 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'E'. A Banca mantém o gabarito preliminar. A alternativa incorreta, 
portanto, a resposta da questão é a letra E, que diz que Maria Firmina teria sofrido "na pele" as crueldades 
da escravidão. Com relação ao item que menciona seu contato com as letras, ele está explicitado no terceiro 
parágrafo do texto, transcrito a seguir: "Nascida na ilha de São Luís, no Maranhão, em 1822, pouco depois 
de o Brasil ter declarado independência de Portugal, Maria Firmina dos Reis era filha de pai negro e mãe 
branca. Criada na casa de uma tia materna, teve contato com a literatura desde cedo. Seu primo, Sotero dos 
Reis, foi um popular gramático na época. Tornou-se professora de escola primária em 1847, após ser 
aprovada em concurso público na cidade de Guimarães, no Maranhão." 

 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/bank
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/continuously
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/upgrade
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/online
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/application
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/credit
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/advice
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/payroll
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/payment
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/credit
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/transfer
https://www.english-corpora.org/coca/
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/advice


QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'D'. A Banca manterá o gabarito preliminar. A troca do número de 
página - de 21 para 31 - no item II da questão não enseja - na visão desta Banca - confusão relevante a 
ponto de induzir o candidato ao erro. Ora, todos os termos para avaliação estavam no mesmo parágrafo e 
facilmente identificáveis, fora o fato de esta tratar-se de um texto de 25 linhas e de uma prova para nível 
superior. Por isso, mantém-se a questão. Quanto à argumentação de que o item V desta questão também 
seria correto, a Banca responde que o termo referido é sujeito, não objeto direto: "É horrível lembrar que 
as criaturas humanas tratam seus semelhantes assim", escreveu a autora em Úrsula. A citação entre 
aspas é o objeto direto, e o sujeito - a autora - é posposto ao verbo. 
 

 

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'B'. A Banca mantém o gabarito preliminar. Discorrendo sobre os 
tópicos em pauta, temos:  
I. “É anterior” (l. 03) por “antecede”.  INCORRETO, pois o verbo anteceder prescinde da preposição. 
II. “Dos males” (l. 19-20) por “às ruindades”.  INCORRETO:  denúncia dos males; denúncia das ruindades; 
III. “Contraditória” (l. 20) por “inconciliável”. INCORRETO: inconciliável com a fé... 
IV. “Caiu” (l. 24) por “mergulhou”.  CORRETO: caiu no esquecimento - mergulhou no esquecimento. 

Portanto, o item IV é o único que preserva a correção textual sem necessidade de outros ajustes. 
 

 

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'A'. ( ) O poeta compartilhava com os intelectuais de sua época um 
sentimento humanitário em relação aos negros escravizados, tema que abordou em poemas célebres. 
VERDADEIRO - Castro Alves abordou em poesia o que outros intelectuais contemporâneos abordaram em 
outras formas de discurso: a defesa da abolição da escravatura como imprescindível para uma nação 
considerar-se justa e humanitária. 
( ) A sua poesia lírico-amorosa, outra vertente de sua obra, propunha uma concepção de amor diferente 
daquela defendida pelos românticos das fases anteriores, já que os poemas de Castro Alves apresentam 
mulheres sensuais, dotadas de erotismo e de sentimentos intensos. VERDADEIRO, Castro Alves apresenta 
a mulher sob um prisma diferente daquele adotado por outros românticos, de fases anteriores como 
Casemiro de Abrei, Álvares de Azevedo ou Gonçalves Dias. 
( ) O tom grandiloquente dos versos de Castro Alves é marcado por figuras de linguagem que remetem a 
uma natureza impressionante: astros, oceano, tufão, condor, águia, etc.  VERDADEIRO: tais figuras são 
explícitas na poesia abolicionista de C.A. 
( ) Castro Alves usa uma grande dramaticidade em Navio negreiro, a fim de expressar o horror do eu-lírico 
diante da crueldade humana: “Senhor Deus dos desgraçados! //Dizei-me vós, Senhor, se é verdade//Tanto 
horror perante os céus?!” VERDADEIRO, tanto é assim que o poeta é chamado de condoreiro, em referência 
ao condor, a ave dos Andes que voa mais alto - para C.A., a voz do poeta deveria "elevar-se aos céus" tal 
como o voo do condor. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR ESPECIALISTA EM MÚSICA E DANÇA 

 

 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'B'. Na questão 36, a alternativa A está correta. Tal qual a 
colaboradora brasileira do sistema labaniano Ciane Fernandes, no livro O Corpo em Movimento: o sistema 
Laban/Bartenieff na formação e pesquisa em artes cênicas, explica: “O conceito de Cinesfera pode ser 
incluído e interage com diversas subdivisões conceituais de espaço feitas por Laban, por seus discípulos e 
estudiosos da área, a saber: O Espaço Interno consiste no volume do corpo [...]; O Espaço Pessoal refere-
se ao conceito de Cinesfera abordado acima. A Cinesfera forma o Espaço Pessoal, o limite individual de 
alcance espacial; [...] O Espaço Geral é o meio ou área na qual a ação ocorre ou se inclui [...]. (FERNANDES, 
2002, p.165) 

 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'A'. Na questão 37, a resposta B está incorreta. Tal qual o autor 
citado no enunciado, no livro Condicionamento Físico para a Dança, coloca: “Para obter maiores benefícios 
em qualquer condicionamento, é preciso escolher exercícios relacionados aos músculos que você gostaria 
de fortalecer, movimentando-se com uma coordenação mais próxima daquela necessária para realiza-los 
com mais força. Por exemplo, para aumentar a força de um grand battement (elevação de pernas rápida e 
alta), você deve considerar três especificidades: 1. A especificidade de velocidade: o movimento deve ser 
rápido; 2. A especificidade de grupo muscular: o movimento deve trabalhar os flexores de quadril, bem como 
estabilizar a musculatura; e 3. A especificidade de ação muscular: a ação muscular precisa ser concêntrica 
e excêntrica, e realizada com o alinhamento correto. (FRANKLIN, 2012, p.4). 
 
 
 

 



 
CARGO(S): PSICÓLOGO 

 

 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'B'. A referência é a Obra de Freud com texto condizente com o 
programa em abordagens psicoterápicas 9Zimerman, David E. Fundamentos psicanalíticos [recurso 
eletrônico]: teoria, técnica e clínica: uma abordagem didática. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre, Artmed, 
2007.) 

 

 

 

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme a referência utilizada a resposta está correta. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme a referência utilizada a resposta está correta. 

 

 

 

  

 
CARGO(S): PSICÓLOGO CLÍNICO 

 

 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'A'. Além dos sintomas citados no recurso, outros sintomas e critérios 
foram questionados, portanto a resposta está correta. 
 

 

 
 
 
 

 



 
CARGO(S): ARQUIVISTA 

 

 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'E'. Todo o embasamento para a elaboração da referida questão foi 
retirado do site www.planalto.gov.br, que tem por obrigação manter toda a legislação atualizada e acessível 
a qualquer cidadão. Com base no recurso interposto pelo participante, mesmo com as alterações advindas 
do decreto mencionado, a ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, ainda 
permanece sendo a alternativa B. A alternativa D contrapõe totalmente à resposta. Com base nos incisos I, 
II e III do art. 27 da Lei 12.527/2011 fica claro que o Presidente, como demais outras autoridades citadas no 
corpo do artigo, possuem competência para elaborar documentos reservados, secretos e ultrassecretos. 
Adiante na segunda assertiva, aonde afirma sobre a restrição de acesso à informação secreta, permanece 
correta, com base no parágrafo 1º do Artigo 24 da referida Lei de Acesso à Informação. A última assertiva 
permanece errada, pois está muito claro no parágrafo primeiro do artigo 27, da referida Lei, que "A 
competência prevista nos incisos I e II, no que se refere à classificação como ultrassecreta e secreta, poderá 
ser delegada pela autoridade responsável a agente público, inclusive em missão no exterior, vedada a 
subdelegação". 

 

 


