
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ 

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): COZINHEIRO 

 

 
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'D'. Na alternativa "E) Descarte", SC não é classificado como 
dígrafo, pois cada letra possui um som, neste caso, SC é um ENCONTRO CONSONANTAL. Portanto, 
gabarito "D) Possível" mantido. 
 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 
CARGO(S): COZINHEIRO 

 

 
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'E'. A elaboração da questão 18 foi amparada na resolução de 
problemas envolvendo adição de números fracionários, descritos no edital. Para resolver essa questão, 
podemos optar pela resolução através dos conceitos de equivalência de frações, ou pelo mmc para 
igualar os denominadores das frações, que são distintos. Analisando as informações da questão temos 
dois terços dos funcionários que concluíram o Ensino Fundamental e um quinto  que concluiu o Ensino 
Médio. A pergunta refere-se a soma dos funcionários com Ensino Fundamental e com Ensino Médio 
completos. Para representar as frações mencionada utilizamos a linguagem numérica: 2/3 + 1/5   

Para somar frações com denominadores diferentes, podemos utilizar frações equivalentes ou 
aplicamos o mmc (mínimo múltiplo comum) para resolver a adição, pois é necessário reduzi-las as 
duas frações ao menor denominador comum. Utilizaremos a resolução através de mmc (mínimo 
múltiplo comum): 
mmc (3, 5) = ? 
Múltiplos de 3 = {0,3,6,9,12,15,18…} 
Múltiplos de 5 = {0,5,10,15,20…} 
O menor múltiplo comum entre 3 e 5 é o 15. 

Então aplicamos a equivalência das frações, transformando os dois denominadores em 15, 
porém o numerador irá alterar, para ser equivalente. 
 



2/3 = 10/15 
1/5 =  3/15 

Após transformá-las em denominadores iguais, basta somá-las. Para somar duas frações com 
denominadores iguais, somamos os numeradores e mantemos os denominadores, pois o total de 
partes da fração não modifica, somente acrescentamos mais partes ao que já tínhamos. Logo, 
10/15 + 3/15 = 13/15 (treze quinze avos) (LETRA E). 

Portanto, há somente uma alternativa que responde corretamente à questão: 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. 
Referência Bibliográfica: DANTE, Luiz Roberto. Matemática. Projeto Ápis. 2 Ed. São Paulo: Ática, 2015. 

QUESTÃO: 21 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'E' PARA ALTERNATIVA 'D'. A elaboração 
da questão 21 foi amparada na resolução de problemas envolvendo operações com Números Naturais, 
descritos no edital. Para resolver essa questão, basta multiplicar o número de caixas de madeiras pelo 
número de ripas de madeira descarregadas. Vamos retirar as informações da questão: 
18 caixas de madeira, cada caixa contém 15 ripas de madeira 
Total: 18 x 15 = 270 ripas de madeira (Letra D). 

Portanto, a alternativa divulgada no gabarito preliminar precisa ser alterada da letra "E" para letra 
“D” que responde corretamente à questão. Não há razões técnicas que justifiquem a anulação desta 
questão, devendo ser apenas alterado o gabarito divulgado. 
 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

 
CARGO(S): AUXILIAR DE DISCIPLINA 

 
 

 
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'D'. De acordo com o Dicionário Online da Língua Portuguesa, 
o termo "pesquisa" é entendido como: "conjunto de atividades que têm por finalidade a descoberta de 
novos conhecimentos no domínio científico, literário, artístico, etc.". Portanto, o adjetivo "científicas" 
está implícito na atividade investigativa que visa à construção de conhecimento acerca de um 
determinado assunto. Diante do exposto, indefere-se o recurso. 
 

 

 
CARGO(S): AGENTE PULVERIZADOR DE ZOONOSES, AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

 
 

 
QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com Domingo Paschoal Cegalla, em Novíssima 
Gramática da Língua Portuguesa, a conjunção "já que" é classificada como conjunção causal, ou seja, 
aquela que introduz uma causa para outra ação. Diante do exposto, indefere-se o recurso. 

 

 
QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'D'. Nas linhas 15-16, tem-se a seguinte afirmação: "Segundo a 
lenda, as rochas vulcânicas e a lava liberadas por esses vulcões seriam os 
dentes carboni__ados do gigante!". Portanto, o uso da forma verbal "teriam" indica dúvida, suposição, 
abordando o caráter mítico da formação dessas rochas. Diante do exposto, indefere-se o recurso. 
 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 
 

 
CARGO(S): RECEPCIONISTA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 
 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão está correta, a mesma foi elaborada tal qual o 
Regime Jurídico do Município de Imbé, Art.57, conforme abaixo:  
Art. 57. O Servidor nomeado em decorrência de aprovação em concurso público adquire 
estabilidade após dois (02) anos de efetivo serviço. 
§ 1º Ninguém pode adquirir efetividade ou estabilidade, se não tiver prestado concurso 
público. 
§ 2º A estabilidade se refere ao serviço público e não ao cargo ocupado. 

 



 

 
CARGO(S): AGENTE PULVERIZADOR DE ZOONOSES, AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

 
 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão está correta, a mesma foi elaborada tal qual o 
Regime Jurídico do Município de Imbé, Art.57, conforme abaixo: 
Art. 57. O Servidor nomeado em decorrência de aprovação em concurso público adquire 
estabilidade após dois (02) anos de efetivo serviço. 
§ 1º Ninguém pode adquirir efetividade ou estabilidade, se não tiver prestado concurso 
público. 
§ 2º A estabilidade se refere ao serviço público e não ao cargo ocupado. 

 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão está correta, tal qual o Art.88: Nenhuma parcela 
poderá ser inferior a um mês. 
Art. 88. A licença-prêmio, a pedido do Servidor poderá ser gozada, integral ou parcial, atendido o 
interesse da Administração. 
Parágrafo Único - No caso de parcelamento, nenhuma parcela poderá ser inferior a um 
mês. 

 

   
NÍVEL MÉDIO 

 
 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

 
CARGO(S): PROFESSOR ÁREA I - 25H, SECRETÁRIO DE ESCOLA 

 
 

 
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'D'. O excerto em questão ficaria corretamente escrito da 
seguinte forma: “Era necessário repensar o lugar da educação nessas outras sociedades, à luz de suas 
demandas, problemas e contradições. (...) O acesso às informações e saberes já não é um problema a 
ser resolvido exclusivamente pelo ambiente escolar”. Isto porque a expressão “à luz de” recebe acento 
indicativo de crase, e porque a regência nominal do substantivo “acesso” requisita o uso da preposição 
“a” que, juntamente com o artigo “as” diante de “informações”, forma “às”. Assim, está correta a 
alternativa D. 

 

 
QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'E'. Da oração “O saber continuava restrito a uma 
parcela pequena da população” (l. 25-26), o item sublinhado cumpre sintaticamente a função de adjunto 
adnominal, por caracterizar ou determinar o substantivo “parcela”, estando correta a alternativa E. 

 

 
QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'C'. Quanto à estruturação do texto, ele analisa 
sequencialmente a evolução das escolas partindo dos períodos mais remotos da humanidade até a 
atualidade, estando incorreta a alternativa A. O texto conclui defendendo que, mais do que simples 
transmissão, a escola do século XXI deve se encaminhar para a construção de um saber autônomo, 
em que o indivíduo se mostre capaz de criticar e organizar o conhecimento que se mostre relevante 
para si mesmo. Assim, está incorreta a alternativa B, pois o texto não conclui defendendo que o ensino 
contemporâneo deve se espelhar no modelo dos primórdios da educação escolar. Conforme o texto, 
“No século seguinte [século XIX], temos a expansão das instituições escolares na Europa, então 
comprometidas com um ensino que fosse acessível a diferentes parcelas da sociedade, independente 
da sua origem social ou econômica”. Assim, está correta a alternativa C ao afirmar que a Europa do 
século XIX vive um processo de democratização do ensino e de recrudescimento do número de 
escolas. Conforme o texto, os “primeiros professores eram exclusivamente contratados por famílias que 
possuíam melhores condições ou eles organizavam suas aulas em espaços improvisados, recebendo 
uma quantia de cada aluno integrante da turma”. Assim, está incorreta a alternativa D, ao afirmar que 
“os primeiros professores trabalhavam de forma espontânea e gratuita, ensinando os jovens mais 
carentes”. Conforme o texto, “A organização dos currículos, a divisão das fases do ensino e as matérias 
a serem estudadas começaram a ser discutidas” na Idade Moderna, e não na Idade Média, estando 
incorreta a alternativa E. 

 

 
QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'C'. Em “Pautado por princípios de igualdade e liberdade, o 
discurso dos iluministas colocava o ambiente escolar como uma instituição de grande importância” (l. 
32-33), se o termo “discurso” fosse flexionada no plural, o excerto ficaria assim: “Pautados por 

 



princípios de igualdade e liberdade, os discursos dos iluministas colocavam o ambiente escolar como 
uma instituição de grande importância”. Assim, três outras palavras precisariam ter a grafia modificada 
para garantir a correta concordância verbo-nominal, estando correta a alternativa C. 

 
QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'C'. Sobre as propostas de substituição do travessão em 
“Contudo, devemos entender que a escola não é um espaço natural – o segundo lugar ocupado pela 
criança depois da casa” (l. 04-05), a primeira deturpa o sentido original da mensagem, pois o ponto e 
vírgula não substitui o travessão, tornando a sequência da frase incoerente devido à ausência de, no 
mínimo, um verbo de ligação; da mesma forma, o hífen não substitui o travessão, pois nem mesmo é 
sinal de pontuação; já os parênteses têm a prerrogativa de substituir o travessão, mantendo o sentido 
original da mensagem. Assim, está correta a alternativa C. 
 

 

 
CARGO(S): FISCAL AMBIENTAL, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM RADIOLOGIA, 

CUIDADOR SOCIAL 
 

 

 
QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'D'. Com relação à questão 06 desta prova, a Banca mantém o 
gabarito preliminar e justifica com o que segue: 
A questão solicitava o seguinte: Analise as sugestões de substituições de termos abaixo em relação ao 
seguinte período do texto: “Por isso, enquanto não se encontrar uma solução drástica para acabar com 
a fumaça, não há como discordar da ironia de um dos médicos da pesquisa...” 
1. “Enquanto não se encontrar” por “até que se encontre”. Substituição possível, que não exige 

nenhuma alteração mais no texto. 
2. “Drástica” por “peremptória”. Substituição possível, pois a palavra “peremptória” significa: decisiva, 

definitiva, categórica, incontestável, indiscutível. Não provoca alteração no texto. 
3. “Discordar” por “refutar”. Se esta substituição for feita, é obrigatória a retirada da preposição DE 

(discordar da), pois seria necessário escrever REFUTAR A IRONIA. 
4. “Não há como discordar” por “teremos que concordar”. Se esta substituição for feita, é obrigatória o 

acréscimo da preposição COM, pois seria necessário escrever “TEREMOS DE CONCORDAR COM 
A IRONIA...”. 

Portanto, as assertivas III e IV requerem outras alterações no texto para ajustes linguísticos. 

 

 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'D'. Com relação à questão 08 desta prova, a Banca mantém a 
questão e o gabarito preliminar e justifica com o que segue: 
A questão solicitava o seguinte: Em relação às palavras deslocamento, esfumaçadas, abarrotadas e 
combustível, assinale a alternativa correta. 
1. A) Todas são formadas por parassíntese. INCORRETO, pois “combustível” é formada por sufixação. 
2. B) Somente duas são formadas por parassíntese. INCORRETO, pois as três primeiras são formadas 

por parassíntese. 
3. C) Três delas são formadas por prefixação e sufixação. INCORRETO, pois as três primeiras são 

formadas por parassíntese. 
4. D) Somente uma é formada por sufixação. CORRETO, é a palavra “combustível” (do radical 

“combust”: combustão, combustível). 
5. E) Somente uma é formada por prefixação. INCORRETO, nenhuma palavra é formada somente por 

prefixação. 

 

 
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'B'. Com relação à questão 09 desta prova, a Banca mantém a 
questão e o gabarito preliminar e justifica com o que segue. 
 
A questão solicitava o seguinte: Assinale a alternativa INCORRETA sobre o seguinte período do 
texto: A diferença é o que está sendo queimado – combustível ou tabaco. 
1. A) É um período com duas orações. CORRETA, pois as duas orações são: A diferença é / o que 

está sendo queimado – combustível ou tabaco. 
2. B) A oração subordinada é substantiva. INCORRETA, pois a oração é adjetiva restritiva, visto que 

o termo “o” é pronome demonstrativo (equivalente a “isso”, “aquilo”) seguido de pronome relativo 
“que”. 

3. C) O termo sublinhado (o) é um pronome demonstrativo. 
4. D) O segmento após o travessão é um aposto. CORRETA, é assim que se denomina termo 

explicativo após vírgula, dois pontos ou travessão. 
5. E) As orações têm sujeito simples. CORRETA, pois o sujeito da primeira oração é “A diferença”, e o 

da segunda é o pronome “o”. 
 
 

 



 
CARGO(S): TÉCNICO EM ENFERMAGEM DE PROGRAMAS DE SAÚDE, ASSISTENTE DE 

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, VIGILANTE SANITÁRIO 
 

 

 
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme Antunes (2005, p. 98-99), o hiperônimo é “uma 
palavra de sentido geral, que designa uma classe de seres, por isso mesmo, chamada de ‘palavra 
superordenada’ ou ‘nome genérico’, ou ainda, ‘indicador de classe’; é o caso da palavra “animal, por 
exemplo, que pode substituir, na cadeia do texto, o nome de qualquer um da espécie, como “gato”, 
“tartaruga”, “cavalo”, “mosca”, etc.”. Da mesma forma, a palavra “gás”, pode substituir “hidrogênio”, 
“hélio”, “lítio”, “boro”, etc., estando correta a alternativa C. O mesmo não ocorre com “infindável” em 
relação à “finitude”, “reaproveitáveis” em relação à “renováveis”, “gentílico” em relação à “país” e 
“setentrionais” em relação à “continentais”. 

 

 
QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'B'. Os termos “início” (l. 02) e “combustíveis” (l. 05) constituem 
palavras paroxítonas acentuadas, respectivamente, por terminarem com ditongo crescente e com “eis”. 
Lembrando que “não se separam letras que representam ditongos” (CEGALLA, 2010, p. 36). Já 
“mundial” constitui uma palavra oxítona, pois sua sílaba tônica é a última. Como é correto o que se 
indica apenas em I e II, a resposta certa para a questão está localizada na alternativa B. 

 

 
QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'B'. Na frase “A única certeza é de que os três setores serão 
permanentemente afetados” (l. 10), se o termo “única” for flexionado no plural, ela ficaria assim: 
“As únicas certezas são de que os três setores serão permanentemente afetados”. Assim, três 
palavras, excetuando-se da contagem o termo a ser flexionado por determinação do enunciado, 
precisariam ter a grafia modificada para garantir a correta concordância verbo-nominal, estando correta 
a alternativa B. 

 

 
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'C'. Cegalla (2010, p. 30) sustenta que “dígrafo é o grupo de 
duas letras representando um só fonema”. Assim, a palavra “necessariamente” tem ao todo 15 letras, 
porém, por possuir dois dígrafos (um relacionado às consoantes “ss” e outro à vogal nasal “en”, 
foneticamente representada por “e” sobreposto por til), conta com um total de 13 fonemas, estando 
correta a alternativa C. 
 

 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
 

 
CARGO(S): SECRETÁRIO DE ESCOLA 

 
 

 
QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'C'. A resposta correta é C. As informações das proposições I e 
III garantem a validade da proposição “Pedro é neto de Paulo”. Ademais a proposição "Manoela não é 
mãe de Joaquim." não pode ser concluída como verdadeira sempre a partir da veracidade de I, II e III.  
 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, VIGILANTE SANITÁRIO 

 
 

 
QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'C'. Segue abaixo a imagem com resposta ao recurso.  

 

 
 
 

 



 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS GERAIS 

 
 

 
CARGO(S): PROFESSOR ÁREA I - 25H 

 
 

 
QUESTÃO: 13 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'E'. A alternativa 
E é a incorreta por afirmar que automaticamente há um acordo comercial entre empresas que 
implementam a LGPD. 
 

 

 
CARGO(S): SECRETÁRIO DE ESCOLA 

 
 

 
QUESTÃO: 28 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'E'. A alternativa 
E é a incorreta por afirmar que automaticamente há um acordo comercial entre empresas que 
implementam a LGPD. 
 

 

 
CARGO(S): FISCAL AMBIENTAL, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 
 

 
QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'A'. A referida questão, cujo tema versa sobre os biomas que 
caracterizam o Rio Grande do Sul, foi elaborada tendo seu conteúdo e conceitos baseados em 
https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/biomas.  O território do RS está dividido em dois biomas: norte 
Mata Atlântica e sul, o Pampa. Nesse sentido, o domínio do bioma Mata Atlântica, que pode ser 
definido pela presença predominante de vegetação florestal, se estende por cerca de 37% do território 
gaúcho, ocupando a metade norte do estado, embora atualmente restem somente 7,5% de áreas 
remanescentes com alto grau de fragmentação em relação a cobertura vegetal original. Cerca de 
2.931.900ha destas áreas remanescentes encontram-se protegidas desde 1993, constituindo a 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do RS. Nesta mesma página há um mapa ilustrativo dividindo o 
território do RS entre os dois biomas. 
 

 

 
CARGO(S): CUIDADOR SOCIAL 

 
 

 
QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'A'. A referida questão, cujo tema versa sobre os biomas que 
caracterizam o Rio Grande do Sul, foi elaborada tendo seu conteúdo e conceitos baseados em 
https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/biomas.  O território do RS está dividido em dois biomas: norte 
Mata Atlântica e sul, o Pampa. Nesse sentido, o domínio do bioma Mata Atlântica, que pode ser 
definido pela presença predominante de vegetação florestal, se estende por cerca de 37% do território 
gaúcho, ocupando a metade norte do estado, embora atualmente restem somente 7,5% de áreas 
remanescentes com alto grau de fragmentação em relação a cobertura vegetal original. Cerca de 
2.931.900ha destas áreas remanescentes encontram-se protegidas desde 1993, constituindo a 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do RS. Nesta mesma página há um mapa ilustrativo dividindo o 
território do RS entre os dois biomas. 
 

 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM ENFERMAGEM DE PROGRAMAS DE SAÚDE 

 
 

 
QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'D'. A referida questão possui como tema os COREDES: 
Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Hoje o RS possui ao todo 28 COREDES e apenas um 
nomeado como COREDE litoral. O município de Rio Grande integra o COREDE Sul. Todas as 
informações estão contidas em https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/conselhos-regionais-de-
desenvolvimento-coredes 
 
 
 
 
 
 

 

https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/conselhos-regionais-de-desenvolvimento-coredes
https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/conselhos-regionais-de-desenvolvimento-coredes


 
CARGO(S): ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, VIGILANTE SANITÁRIO 

 
 

 
QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'D'. A referida questão possui como tema os COREDES: 
Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Hoje o RS possui ao todo 28 COREDES e apenas um 
nomeado como COREDE litoral. O município de Rio Grande integra o COREDE Sul. Todas as 
informações estão contidas em https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/conselhos-regionais-de-
desenvolvimento-coredes 
 

 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM ENFERMAGEM DE PROGRAMAS DE SAÚDE 

 
 

 
QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'C'. Não é possível afirmar que animais aquáticos como peixes, 
plantas da região ou até mesmo a água não sofreram consequências com a tragédia. 
 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, VIGILANTE SANITÁRIO 

 
 

 
QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'C'. Não é possível afirmar que animais aquáticos como peixes, 
plantas da região ou até mesmo a água não sofreram consequências com a tragédia. 
 

 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM ENFERMAGEM DE PROGRAMAS DE SAÚDE 

 
 

 
QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme enunciado da questão, o contexto do pedido e da 
resposta é de fevereiro. Na alternativa correta, cita-se o Ministério das Relações Exteriores e não o 
posicionamento do chefe de Estado como argumentado. 
 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, VIGILANTE SANITÁRIO 

 
 

 
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme enunciado da questão, o contexto do pedido e da 
resposta é de fevereiro. Na alternativa correta, cita-se o Ministério da Relações Exteriores e não o 
posicionamento do chefe de Estado como argumentado. 
 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 
 

 
CARGO(S): SECRETÁRIO DE ESCOLA 

 
 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente 
no programa divulgado através do Anexo VII – Programas – Prova Base, do Edital do presente 
certame, em data de 27 de dezembro de 2019. 
A questão 37 foi embasada no Regime Jurídico dos Servidores do Município de Imbé, disponível 
em http://www.imbe.rs.gov.br/ e o Art. 133, que serviu de base para a elaboração da referida questão, 
assim dispõe: 
“Art. 133. O Servidor perderá: (NR) (redação estabelecida pelo art. 42 da Lei Municipal nº 2.072, de 
12.11.2019) 
I - a remuneração do dia e do respectivo descanso semanal remunerado, se faltar ao serviço, salvo nos 
casos previstos no Art. 53 e Art. 105 desta Lei, que são considerados efetivo exercício; 
II - a remuneração correspondente a um dia de trabalho, devido a cada conjunto de 3 (três) falhas no 
registro do ponto dentro do mês, por motivo de esquecimento; 
III - a remuneração proporcional ao tempo dos atrasos, ausências e saídas antecipadas, salvo nos 
casos previstos no Art. 105 desta Lei; 
Parágrafo único. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações 
de horário no registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez 
minutos diários, sendo computado para efeitos de desconto neste caso o total da 
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variação”. (Grifamos) 
Como podemos constatar pela leitura das disposições do parágrafo único do Art. 133 acima 

transcritas, que não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de 
horário no registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez 
minutos diários, sendo computado para efeitos de desconto neste caso o total da variação, idêntico 
de como constou no enunciado questão 37, em conjunto com alternativa A, que é a resposta certa. 
Nota-se que o Art. 133 do referido Regime teve sua redação alterada através do Art. 42 da Lei 
Municipal nº 2.072/2019. Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “A” como 
resposta certa, segundo o Art. 133 do Regime Jurídico dos Servidores do Município de Imbé. 
 

 
CARGO(S): FISCAL AMBIENTAL, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 
 

 
QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente 
no programa divulgado através do Anexo VII – Programas – Prova Base, do Edital do presente 
certame, em data de 27 de dezembro de 2019. 
A questão 27 foi embasada no Regime Jurídico dos Servidores do Município de Imbé, disponível 
em http://www.imbe.rs.gov.br/ e o Art. 167, que serviu de base para a elaboração da referida questão, 
assim dispõe: 
“Art. 167. A responsabilidade civil decorre de conduta dolosa ou culposa, que importe em prejuízo para 
a Fazenda Municipal ou para terceiros. 
§1º O Servidor será obrigado a repor, de uma só vez, a importância do prejuízo causado à Fazenda 
Municipal, em virtude de alcance, desfalque ou omissão, em efetuar recolhimento ou entrada nos 
prazos legais. 
§2º Nos demais casos, a indenização de prejuízos causados à Fazenda Municipal poderá se líquidar, 
mediante desconto em folha de pagamento, nunca excedente de vinte por cento da remuneração, à 
falta de outros bens que respondem pela indenização, ressalvados os casos de demissão ou 
exoneração, quando a dívida deverá ser liquidada de uma só vez. 
§3º Tratando-se de danos causados a terceiros, responderá o Servidor perante a Fazenda Municipal, 
em ação regressiva, proposta de transitar em julgado a decisão judicial, que houver condenado a 
Fazenda ao ressarcimento dos prejuízos”. (Grifamos) 

Inicialmente, ponderamos que no enunciado da questão 27 não foi mencionado que o 
questionado se encontrava nas disposições do caput do Art. 167, que é composto de três parágrafos. 

Como podemos constatar pela leitura das disposições do parágrafo primeiro do Art. 167 acima 
transcritas, que o Servidor será obrigado a repor, de uma só vez, a importância do prejuízo causado 
à Fazenda Municipal, em virtude de alcance, desfalque ou omissão, em efetuar recolhimento ou 
entrada nos prazos legais, idêntico de como constou no enunciado questão 27, em conjunto com 
alternativa A, que é a resposta certa. 

Nota-se que as disposições do parágrafo segundo do Art. 167, que permite que os prejuízos 
causados pelo servidor à Fazenda Municipal possam ser liquidados, mediante desconto em folha de 
pagamento, nunca excedente de vinte por cento da remuneração, não se aplicam nas reposições por 
parte do servidor, por motivo de alcance, desfalque ou omissão, em efetuar recolhimento ou entrada 
nos prazos legais, que são de uma única vez. Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a 
alternativa “A” como resposta certa, segundo o Art. 167 do Regime Jurídico dos Servidores do 
Município de Imbé. 
 

 

 
CARGO(S): CUIDADOR SOCIAL 

 
 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente 
no programa divulgado através do Anexo VII – Programas – Prova Base, do Edital do presente 
certame, em data de 27 de dezembro de 2019. 
A questão 27 foi embasada no Regime Jurídico dos Servidores do Município de Imbé, disponível 
em http://www.imbe.rs.gov.br/ e o Art. 167, que serviu de base para a elaboração da referida questão, 
assim dispõe: 
“Art. 167. A responsabilidade civil decorre de conduta dolosa ou culposa, que importe em prejuízo para 
a Fazenda Municipal ou para terceiros. 
§1º O Servidor será obrigado a repor, de uma só vez, a importância do prejuízo causado à Fazenda 
Municipal, em virtude de alcance, desfalque ou omissão, em efetuar recolhimento ou entrada nos 
prazos legais. 
§2º Nos demais casos, a indenização de prejuízos causados à Fazenda Municipal poderá se líquidar, 
mediante desconto em folha de pagamento, nunca excedente de vinte por cento da remuneração, à 
falta de outros bens que respondem pela indenização, ressalvados os casos de demissão ou 
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exoneração, quando a dívida deverá ser liquidada de uma só vez. 
§3º Tratando-se de danos causados a terceiros, responderá o Servidor perante a Fazenda Municipal, 
em ação regressiva, proposta de transitar em julgado a decisão judicial, que houver condenado a 
Fazenda ao ressarcimento dos prejuízos”. (Grifamos) 

Inicialmente, ponderamos que no enunciado da questão 27 não foi mencionado que o 
questionado se encontrava nas disposições do caput do Art. 167, que é composto de três parágrafos. 

Como podemos constatar pela leitura das disposições do parágrafo primeiro do Art. 167 acima 
transcritas, que o Servidor será obrigado a repor, de uma só vez, a importância do prejuízo causado 
à Fazenda Municipal, em virtude de alcance, desfalque ou omissão, em efetuar recolhimento ou 
entrada nos prazos legais, idêntico de como constou no enunciado questão 27, em conjunto com 
alternativa A, que é a resposta certa. 

Nota-se que as disposições do parágrafo segundo do Art. 167, que permite que os prejuízos 
causados pelo servidor à Fazenda Municipal possam ser liquidados, mediante desconto em folha de 
pagamento, nunca excedente de vinte por cento da remuneração, não se aplicam nas reposições por 
parte do servidor, por motivo de alcance, desfalque ou omissão, em efetuar recolhimento ou entrada 
nos prazos legais, que são de uma única vez. 

Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “A” como resposta certa, 
segundo o Art. 167 do Regime Jurídico dos Servidores do Município de Imbé. 
  

 
CARGO(S): TÉCNICO EM ENFERMAGEM DE PROGRAMAS DE SAÚDE 

 
 

 
QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente 
no programa divulgado através do Anexo VII – Programas – Prova Base, do Edital do presente 
certame, em data de 27 de dezembro de 2019. 
A questão 32 foi embasada na Lei Orgânica do Município de Imbé, disponível 
em http://www.imbe.rs.gov.br/ e o Art. 15, que serviu de base para a elaboração da referida questão, 
assim dispõe: 
“Art. 15. O uso bens municipais será trespassado a terceiros através de uma das seguintes 
formas: 
I - Autorização de Uso; 
II - Permissão de Uso; 
III - Concessão de Uso; 
IV - Cessão de Uso; 
V - Concessão de Direito Real de Uso. 
§1º A Autorização de Uso, a Permissão de Uso e a Cessão de Uso de Bem Público, far-se-á 
através de ato unilateral da Administração e a título precário, neste caso quando devidamente 
justificado. 
§2º A Concessão de Uso e a Concessão de Direito Real de Uso de Bem Público far-se-á através 
de Contrato Administrativo, obedecidas as formalidades legais, com o devido processo 
licitatório. 
§3º A utilização para permissão e autorização de uso de bem público, a título precário, de áreas 
de domínio do Município para a realização de eventos de curta duração, de natureza recreativa, 
esportiva, cultural, religiosa ou educacional, deverá ser autorizada pelo Prefeito 
Municipal. (NR) (redação estabelecida pelo art. 1º da Lei Municipal nº 657, de 08.08.2001)”. 
(Grifamos). 

Como podemos constatar pela leitura das disposições do parágrafo primeiro do Art. 15 acima 
transcritas, que a Autorização de Uso, a Permissão de Uso e a Cessão de Uso de Bem Público, 
far-se-á através de ato unilateral da Administração e a título precário, neste caso quando 
devidamente justificado, idêntico de como constou na assertiva I da questão 32, e que se encontra 
perfeitamente correta. 

Como podemos constatar, também, pela leitura das disposições do parágrafo segundo do Art. 15 
acima transcritas, que a Concessão de Uso e a Concessão de Direito Real de Uso de Bem Público 
far-se-á através de Contrato Administrativo, obedecidas as formalidades legais, com o devido 
processo licitatório, idêntico de como constou na assertiva II da questão 32, e que se encontra 
perfeitamente correta. 

Como podemos constatar, ainda, pela leitura das disposições do parágrafo terceiro do Art. 15 
acima transcritas, que a utilização para permissão e autorização de uso de bem público, a título 
precário, de áreas de domínio do Município para a realização de eventos de curta duração, de 
natureza recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional, deverá ser autorizada pelo 
Prefeito Municipal, diferente de como constou na assertiva III da questão 32, e que se encontra 
incorreta. 

Nota-se que o Art. 15 da referida Lei teve sua redação alterada através do art. 1º da Lei 
Municipal nº 657/2001. Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “C” como 
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resposta certa, visto que as apenas as assertivas I e II estão corretas, segundo o Art. 15 da Lei 
Orgânica do Município de Imbé. 
  

 
CARGO(S): ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, VIGILANTE SANITÁRIO 

 
 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente 
no programa divulgado através do Anexo VII – Programas – Prova Base, do Edital do presente 
certame, em data de 27 de dezembro de 2019. 
A questão 32 foi embasada na Lei Orgânica do Município de Imbé, disponível 
em http://www.imbe.rs.gov.br/ e o Art. 15, que serviu de base para a elaboração da referida questão, 
assim dispõe: 
“Art. 15. O uso bens municipais será trespassado a terceiros através de uma das seguintes 
formas: 
I - Autorização de Uso; 
II - Permissão de Uso; 
III - Concessão de Uso; 
IV - Cessão de Uso; 
V - Concessão de Direito Real de Uso. 
§1º A Autorização de Uso, a Permissão de Uso e a Cessão de Uso de Bem Público, far-se-á 
através de ato unilateral da Administração e a título precário, neste caso quando devidamente 
justificado. 
§2º A Concessão de Uso e a Concessão de Direito Real de Uso de Bem Público far-se-á através 
de Contrato Administrativo, obedecidas as formalidades legais, com o devido processo 
licitatório. 
§3º A utilização para permissão e autorização de uso de bem público, a título precário, de áreas 
de domínio do Município para a realização de eventos de curta duração, de natureza recreativa, 
esportiva, cultural, religiosa ou educacional, deverá ser autorizada pelo Prefeito 
Municipal. (NR) (redação estabelecida pelo art. 1º da Lei Municipal nº 657, de 
08.08.2001)”. (Grifamos) 

Como podemos constatar pela leitura das disposições do parágrafo primeiro do Art. 15 acima 
transcritas, que a Autorização de Uso, a Permissão de Uso e a Cessão de Uso de Bem Público, 
far-se-á através de ato unilateral da Administração e a título precário, neste caso quando 
devidamente justificado, idêntico de como constou na assertiva I da questão 32, e que se encontra 
perfeitamente correta. 

Como podemos constatar, também, pela leitura das disposições do parágrafo segundo do Art. 15 
acima transcritas, que a Concessão de Uso e a Concessão de Direito Real de Uso de Bem Público 
far-se-á através de Contrato Administrativo, obedecidas as formalidades legais, com o devido 
processo licitatório, idêntico de como constou na assertiva II da questão 32, e que se encontra 
perfeitamente correta. 

Como podemos constatar, ainda, pela leitura das disposições do parágrafo terceiro do Art. 15 
acima transcritas, que a utilização para permissão e autorização de uso de bem público, a título 
precário, de áreas de domínio do Município para a realização de eventos de curta duração, de 
natureza recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional, deverá ser autorizada pelo 
Prefeito Municipal, diferente de como constou na assertiva III da questão 32, e que se encontra 
incorreta. 

Nota-se que o Art. 15 da referida Lei teve sua redação alterada através do art. 1º da Lei 
Municipal nº 657/2001. Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “C” como 
resposta certa, visto que as apenas as assertivas I e II estão corretas, segundo o Art. 15 da Lei 
Orgânica do Município de Imbé. 
  

 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM ENFERMAGEM DE PROGRAMAS DE SAÚDE 

 
 

 
QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente 
no programa divulgado através do Anexo VII – Programas – Prova Base, do Edital do presente 
certame, em data de 27 de dezembro de 2019. Sendo foi embasada no Regime Jurídico dos Servidores 
do Município de Imbé, disponível em http://www.imbe.rs.gov.br/ e os Art. 156 e 157, que serviram de 
base para a elaboração da referida questão, assim dispõem: 
“Art. 156. Haverá substituição, no impedimento legal do cargo de Provimento eu Comissão e de 
Função Gratificada. 
§1º Poderá ser organizada e publicada no mês de dezembro de cada ano, a relação dos 
substitutos, para o ano seguinte. 
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§2º Na falta dessa relação, a designação será feita em cada caso. 
Art. 157. O substituto perceberá o mesmo vencimento em comissão ou a gratificação da função, 
independentemente do período de afastamento do titular. (NR) (redação estabelecida pelo art. 1º 
da Lei Municipal nº 1.953, de 31.07.2018)”. (Grifamos) 

Como podemos constatar pela leitura das disposições do caput do Art. 156 acima 
transcritas, que haverá substituição, no impedimento legal do cargo de Provimento eu Comissão 
e de Função Gratificada, idêntico de como constou na assertiva I da questão 38, e que se encontra 
perfeitamente correta. 

Como podemos constatar, também, pela leitura das disposições do parágrafo primeiro do Art. 
156 acima transcritas, que poderá ser organizada e publicada no mês de dezembro de cada ano, a 
relação dos substitutos, para o ano seguinte, idêntico de como constou na assertiva II da questão 
38, e que se encontra perfeitamente correta. 

Como podemos constatar, ainda, pela leitura das disposições do caput do Art. 157 acima 
transcritas, que o substituto perceberá o mesmo vencimento em comissão ou a gratificação da 
função, independentemente do período de afastamento do titular, idêntico de como constou na 
assertiva III da questão 38, e que se encontra perfeitamente correta. 

Nota-se que os argumentos do recurso estão baseados em legislação desatualizada, visto que o 
Art. 157 do referido Regime teve sua redação alterada através do art. 1º da Lei Municipal nº 
1.953/2018. Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “E” como resposta certa, 
visto que as assertivas I, II e III estão corretas, segundo os Art. 156 e 157 do Regime Jurídico dos 
Servidores do Município de Imbé. 
 

 
CARGO(S): ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, VIGILANTE SANITÁRIO 

 
 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente 
no programa divulgado através do Anexo VII – Programas – Prova Base, do Edital do presente 
certame, em data de 27 de dezembro de 2019. 
A questão 38 foi embasada no Regime Jurídico dos Servidores do Município de Imbé, disponível 
em http://www.imbe.rs.gov.br/ e os Art. 156 e 157, que serviram de base para a elaboração da referida 
questão, assim dispõem: 
“Art. 156. Haverá substituição, no impedimento legal do cargo de Provimento eu Comissão e de 
Função Gratificada. 
§1º Poderá ser organizada e publicada no mês de dezembro de cada ano, a relação dos 
substitutos, para o ano seguinte. 
§2º Na falta dessa relação, a designação será feita em cada caso. 
Art. 157. O substituto perceberá o mesmo vencimento em comissão ou a gratificação da função, 
independentemente do período de afastamento do titular. (NR) (redação estabelecida pelo art. 1º 
da Lei Municipal nº 1.953, de 31.07.2018). ”  (Grifamos) 

Como podemos constatar pela leitura das disposições do caput do Art. 156 acima 
transcritas, que haverá substituição, no impedimento legal do cargo de Provimento eu Comissão 
e de Função Gratificada, idêntico de como constou na assertiva I da questão 38, e que se encontra 
perfeitamente correta. 

Como podemos constatar, também, pela leitura das disposições do parágrafo primeiro do Art. 
156 acima transcritas, que poderá ser organizada e publicada no mês de dezembro de cada ano, a 
relação dos substitutos, para o ano seguinte, idêntico de como constou na assertiva II da questão 
38, e que se encontra perfeitamente correta. 

Como podemos constatar, ainda, pela leitura das disposições do caput do Art. 157 acima 
transcritas, que o substituto perceberá o mesmo vencimento em comissão ou a gratificação da 
função, independentemente do período de afastamento do titular, idêntico de como constou na 
assertiva III da questão 38, e que se encontra perfeitamente correta. 

Nota-se que os argumentos do recurso estão baseados em legislação desatualizada, visto que o 
Art. 157 do referido Regime teve sua redação alterada através do art. 1º da Lei Municipal nº 
1.953/2018. Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “E” como resposta certa, 
visto que as assertivas I, II e III estão corretas, segundo os Art. 156 e 157 do Regime Jurídico dos 
Servidores do Município de Imbé. 
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MATÉRIA: LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 
 

 
CARGO(S): PROFESSOR ÁREA I - 25H 

 
 

 
QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'E'. No art. 3 da LDBen são enumerados 13 princípios em que o 
ensino deverá ser ministrado. A pergunta cita 4 deles nas suas assertivas, mantendo assim o gabarito 
E, no qual se refere a todas as assertivas corretas e não "apenas" algumas delas como as demais 
alternativas . A resposta D refere-se "apenas as assertivas II, III e IV" sendo que a I também está 
correta e não está incompleta conforme art 3 - XIII. 

 

 
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'D'. No seu cap. IV - Organização da Educação nacional - artigo 
11° da LDB, são descritas as responsabilidades dos municípios frente as questões da educação, sendo 
"VI - assumir o transporte escolar da rede municipal" (conforme assertiva III da questão referida). Assim 
mantém-se o gabarito no qual se refere às assertivas II e III como corretas. A assertiva I refere-se a 
responsabilidade do Estado e não município. 

 

 
QUESTÃO: 24 - ANULADA. De fato a questão, na forma em que foi elaborada, induz ao erro, uma vez 
que -conforme o ECA - art 2, criança é até 12 anos e adolescente entre 12 e 18. Na questão foi 
perguntada a idade em que a criança poderia viajar sem autorização, entretanto a forma correta seria o 
adolescente. 
 

 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

 
CARGO(S): PROFESSOR ÁREA I - 25H 

 
 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'E'. Segundo o edital não há bibliografias e autores definidos, 
apena conteúdo programático. Portanto, de acordo com o livro Memória: como ensinar para o aluno 
lembrar, de Marilee Sprenger, na página 108, os recursos referidos na afirmação são os 
MNEMÔNICOS. Logo, a alternativa correta é a letra E. 
 

 

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'A'. Segundo o edital não há bibliografias e autores definidos, 
apena conteúdo programático. Portanto, de acordo com o livro Desenvolvimento psicológico e 
educação, volume 1, de César Coll, Álvaro Marchesi e Jesús Palácios, nas páginas 137, 140 e 134 as 
afirmações da sentença estão certas. Logo, a alternativa correta é a letra A. 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'C'. Segundo o edital não há bibliografias e autores definidos, 
apena conteúdo programático. Portanto, de acordo com o livro Desenvolvimento psicológico e 
educação, volume 1, de César Coll, Álvaro Marchesi e Jesús Palácios, na página 139, “A inteligência 
espacial remete a capacidade para entender as outras pessoas (o que as motiva, o que pensam, como 
se sentem, quais são suas intenções, como relacionar-se com elas, etc.). A operação nuclear dessa 
inteligência é a sensibilidade aos estados de ânimo e aos pensamentos dos outros”. Logo, a alternativa 
correta é a letra C. 
 

 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 
 

 
QUESTÃO: 32 - ANULADA. De acordo com a Portaria 453/98-ANVISA, item 2.11 e 2.12: 
2.11 Os limites de doses individuais são valores de dose efetiva ou de dose equivalente, estabelecidos 
para exposição ocupacional e exposição do público decorrentes de práticas controladas, cujas 
magnitudes não devem ser excedidas. 
2.12 Os limites de dose: 
a) Incidem sobre o indivíduo, considerando a totalidade das exposições decorrentes de todas as 
práticas a que ele possa estar exposto. 
b) Não se aplicam às exposições médicas. 
c) Não devem ser considerados como uma fronteira entre "seguro" e "perigoso". 
d) Não devem ser utilizados como objetivo nos projetos de blindagem ou para avaliação de 
conformidade em levantamentos radiométricos. 

 



e) Não são relevantes para as exposições potenciais 
A questão 32 solicita 01 alternativa correta, porém, de acordo com a informação supracitada há 

duas alternativas corretas. 
A) Os limites de dose incidem sobre o indivíduo, considerando a totalidade das exposições decorrentes 
de todas as práticas a que ele possa estar exposto. (equivale ao item 2.12a) 
B) Os limites de doses usados para indivíduos não devem ser utilizados como objetivo nos projetos de 
blindagem ou para avaliação de conformidade em levantamentos radiométricos. (equivale ao item 
2.12d) 

Assim, considera-se a questão anulada devido à possibilidade de 02 alternativas corretas. 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'A'. Segundo Edição Bontrager, 8º Edição-Ed. Mosby (Cap. 4, 
Membro Superior) “Membro Superior (Extremidade) Os ossos do membro superior podem ser divididos 
em quatro grupos principais: (1) mão e pulso, (2) antebraço, (3) braço (úmero) e (4) 
cintura escapular. 

 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'C'. Segundo Bontragrer 8º Edição, Ed. Mosby (Cap.11 - 
CRANIO, OSSOS FACIAIS E SEIOS PARANASAIS) Ossos Cranianos – Incidência Axial 
Anteroposterior (AP). A. Dorso da sela do esfenoide. B. Processos clinoides posteriores. C. Crista 
petrosa ou pirâmide petrosa. D. Osso parietal. E. Osso occipital. F. Forame magno. 

Os itens I, II e III da questão 34 correspondem a A, D e F. Assim, se mantem a alternativa C. 

 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'B'. Segundo Segredos em Tomografia Computadorizada. Ed. 
Revinter "Os efeitos adversos fisiológicos são náuseas,... uma sensação de calor. Uma injeção intra-
arterial de meio de contraste também pode causar uma sensação passageira de dor e calor intenso 
devida à vasodilatação periférica". Assim, a citação supracitada está de acordo com a alternativa 
apresentada. 

 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'C'.  É vedada ao tecnólogo, técnico e auxiliar de radiologia 
participar da formação profissional e estágios irregulares. O item supracitado não faz parte do Cap. II, 
Das Normas Fundamentais da Resolução nº15 de 12/2011. 

 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'E'. A alternativa correta é: A diferença de potencial (kV), para 
gerar a radiação, sempre é aplicada entre o cátodo e ânodo. A alternativa INCORRETA é: A diferença 
de potencial (kV), para gerar a radiação, sempre é aplicada entre o ânodo e o cátodo. Assim, se 
mantém a alternativa da questão. 

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'A'. A distância foco – filme (DFF) é definida como a distância 
entre a ampola de raios X e o cassete/filme. Ao se considerar a ampliação da imagem radiográfica, a 
distância pode ser alterada. Assim, os valores DFF usados na rotina para raios X são: 
i. Para tórax 1,80 m 
ii. Para coluna cervical perfil e oblíqua 1,50 m 
iii. Para as demais incidências 1,00 m. 

Por isso, mantém-se a alternativa. 

 

   
NÍVEL SUPERIOR 

 
 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

 
CARGO(S): PROFESSOR ÁREA II - ARTES, PROFESSOR ÁREA II - CIÊNCIAS, PROFESSOR 
ÁREA II – ENSINO RELIGIOSO, PROFESSOR ÁREA II - GEOGRAFIA, PROFESSOR ÁREA II - 

HISTÓRIA, PROFESSOR ÁREA II – LÍNGUA INGLESA, PROFESSOR ÁREA II – LÍNGUA 
PORTUGUESA, PROFESSOR ÁREA II - MATEMÁTICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, SUPERVISOR ESCOLAR 
 

 

 
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'A'. Em relação à questão 01 desta prova, a Banca mantém o 
gabarito preliminar e justifica que após uma preposição (como é o caso de ATÉ) não ocorre sinal 
indicador de crase. O "A" nesse caso é somente um artigo definido. Tome-se como exemplo: "as 
tartarugas nadaram até O Brasil" (não até AO...). 

 

 
  



QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'C'. Em relação à questão 03 desta prova, a Banca mantém o 
gabarito preliminar e justifica dizendo que o vocábulo AFIM não é um conectivo de finalidade - este é 
grafado "A FIM" -, mas um adjetivo que significa "algo/alguém que tem afinidade ou proximidade com..". 

 
QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'D'. Em relação à questão 05 desta prova, a Banca mantém o 
gabarito preliminar e justifica com o que segue: 
“A mudança no comportamento é fruto do aumento rápido da temperatura dos oceanos e das 
alterações nas correntes, ambas causadas pelas mudanças climáticas.” 
A) O sentido de “fruto”, nesse contexto, é o de “resultado”. CORRETO. 
B) Há no período uma oração subordinada adjetiva reduzida de particípio. CORRETO: a oração "ambas 
causadas pelas mudanças climáticas” (é reduzida porque seria "que são ambas causadas por 
mudanças climáticas". 
C) Os dois termos sublinhados são complementos nominais. CORRETO: as duas expressões 
completam o nome "aumento". 
D) Um dos sujeitos do período é oculto. INCORRETO, pois os dois sujeitos são "A 
mudança" e "ambas" (é incorreto o argumento do candidato de que numeral não pode ser núcleo de 
sujeito). 
E) Pode-se considerar “pelas mudanças climáticas” um agente da passiva. CORRETO, pois esse termo 
é o agente da forma verbal "causadas". 

 

 
QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'E'. Em relação à questão 06 desta prova, a Banca mantém a 
questão e o gabarito preliminar, uma vez que o candidato que ora recorre da questão não esclarece o 
que considera  dúbio e com possibilidade de mais de uma resposta. Não havendo objeto em relação ao 
qual a Banca possa argumentar, resta manter a questão e sua resposta como estão. 
 

 

QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'E'. Com relação à questão 07 desta prova, a Banca mantém a 
questão e o gabarito preliminar e justifica com inserções literais do próprio texto a fim de comprovar 
a correção ou incorreção das assertivas. 
A) O texto é escrito, predominantemente, na 1ª pessoa do plural, mas refere-se, em alguns momentos, 
ao Greenpeace na 3ª pessoa do singular. CORRETO, o texto, de autoria do Greenpeace, refere-se às 
atividades promovidas pela ONG em 3ª pessoa, mas também usa a 1ª pessoa do plural, o que se nota 
já no primeiro parágrafo do texto: “A vida das tartarugas-marinhas está ameaçada. É o que diz um novo 
estudo do Greenpeace ‘Tartarugas-marinhas sob ameaça: por que as viajantes dos oceanos estão em 
risco?’. Por meses, rastreamos tartarugas-de-couro...” 
B) O texto cita um estudo elaborado a partir do rastreamento de um grupo de tartarugas com o objetivo 
de analisar o comportamento reprodutivo desses animais. CORRETO, pois o texto diz: “É o que diz um 
novo estudo do Greenpeace ‘Tartarugas-marinhas sob ameaça: por que as viajantes dos oceanos 
estão em risco?’. Por meses, rastreamos tartarugas-de-couro, depois que elas deixaram seus ninhos 
na Guiana Francesa...” 
C) Entre as medidas de proteção às tartarugas, o Greenpeace propõe um tratado multinacional que 
promova a criação de santuários, ou seja, espaços nos oceanos em que não haja atividade humana. 
CORRETO, pois o texto diz: “Para proteger as tartarugas-marinhas e todas as formas de vida dos 
mares, o Greenpeace está em uma expedição do Polo Norte ao Polo Sul, defendendo a criação de um 
Tratado Global dos Oceanos. Esse documento, acordado entre as nações do mundo abriria o caminho 
para uma rede global de santuários marinhos, que podem proteger as espécies.” 
D) Os criadores do filme de animação “Fuga das Galinhas” lançaram, junto com o Greenpeace, um 
curta-metragem baseado na história ficcional de uma família de tartarugas que enfrenta riscos para 
chegar até sua “casa”. CORRETO, pois o texto diz: “Junto aos criadores de ‘Fuga das Galinhas’ (filme 
de animação), lançamos o curta metragem ‘A Jornada das Tartarugas’, que conta a história de uma 
família que tenta chegar em casa em um oceano cheio de ameaças. A assertiva apenas reescreveu a 
frase do texto com outra estrutura se mudar seu sentido. 
E) O texto preconiza, para as tartarugas-marinhas, uma extinção nos mesmos moldes daquela que 
eliminou os dinossauros há milhares de anos, inclusive com as mesmas causas. INCORRETO, pois o 
texto somente diz: “As tartarugas-marinhas sobreviveram à extinção dos dinossauros; todavia, podem 
não sobreviver à presença dos seres humanos na Terra.” 

 

 
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'E'. Com relação à questão 09 desta prova, a Banca mantém a 
questão e o gabarito preliminar e justifica que a palavra HISTÓRIA não apresenta dígrafo porque a letra 
H não tem som e não modifica a sonoridade da outra letra, ou, em outras palavras, sua junção com a 
letra I não cria um novo fonema, como ocorre com CH, LH ou NH. Ademais, esta prova somente 
considera os gramáticos consagrados, não se atendo a teorias discutíveis e alvo de polêmicas. 
 
 
 
 

 



 
CARGO(S): AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL, NUTRICIONISTA, ORIENTADOR 

EDUCACIONAL 
 

 

 
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'C'. A Banca mantém a questão e o gabarito preliminar e 
justifica com o que segue: Em relação ao significado de conectores do texto, no contexto em que se 
inserem, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) “tamanho” (l. 03) – consequência CORRETO: “até mesmo os velórios deixaram de ser realizados, 
tamanho era o medo da contaminação.” Ou seja, “o medo da contaminação era tanto (tamanho), que 
até os velórios deixaram de ser realizados”.  
B) “não só”... “como” (l. 03 e 04) – adição CORRETO: “Escolas não só suspenderam as 
aulas como foram, enquanto durou a crise, convertidas em ‘hospitais’ improvisados.” Ou seja, “as 
escolas suspenderam as aulas e (Adição) foram convertidas em ‘hospitais’ improvisados”. Observa-se 
que o conector é a locução “não só...como”.    
C) “tanto” ... “quanto” (l. 15 e 16) – comparação INCORRETO “tanto autoridades da época quanto 
historiadores nas décadas seguintes desconfiaram que o número estivesse subestimado.” O sentido 
aqui é de ADIÇÃO, não comparação, pois “autoridades da época e historiadores nas décadas 
seguintes desconfiaram...”. D 
D) “tão”... ”quanto” (l. 18 e 19) – comparação CORRETO “tão rapidamente quanto havia surgido, a 
gripe espanhola, de repente, já não era uma ameaça” Ou seja, a gripe espanhola deixou de ser uma 
ameaça de tão rápido como havia surgido. 
E) “Desde então” (l. 22) – tempo CORRETO, o “então” referido aí é o tempo em que ocorreu a epidemia 
citada no texto. 

 

 
QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'B'. Em relação à questão 05 desta prova, a Banca mantém o 
gabarito preliminar e justifica com o que segue: 
– Em relação ao texto, na oração “a cidade viveu uma de suas piores tragédias humanas”, há 
predicado VERBAL (porque o verbo é significativo, tem o sentido de "experienciar", "vivenciar" e um 
verbo TRANSITIVO DIRETO (viveu o quê? uma de suas piores tragédias). O verbo VIVER é de ligação 
quando liga o sujeito a uma qualidade ou um estado, por exemplo: "A cidade vive tranquila". 

 

 
QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'E'. Em relação à questão 07 desta prova, a Banca mantém a 
questão e o gabarito preliminar e justifica com o que segue: 
Assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, em relação à identificação do tipo de formação de cada 
dupla de palavras do texto. 
( ) Atordoada/encarada – parassíntese. CORRETO (V) – há simultaneamente prefixos e sufixos nos 
radicais. 
( ) Mundanos/quarentena – sufixação. CORRETO (V) – há sufixos nos radicais. 
( ) Desconfiaram/subestimados – prefixação. CORRETO (V) – há prefixos nos radicais. Observa-se 
que o fato de haver desinência verbal em "desconfiaram" não anula a assertiva de que há prefixação 
nesse vocábulo. 
( ) Pandemia/restaurantes – composição. INCORRETO (Falso), pois PAN é um prefixo, e em 
“restaurantes” há sufixo; logo, NÃO HÁ dois radicais nas palavras, o que seria a condição para serem 
compostas. 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: V – V – V – F 
(alternativa E). 

 

 
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'A'. Em relação à questão 09 desta prova, a Banca mantém a 
questão e o gabarito preliminar e justifica com o que segue, atendendo à argumentação do recurso do 
candidato. Assinale a alternativa INCORRETA acerca do emprego de sinais de pontuação do texto. 
1. A) A vírgula após “memórias” (l. 23) pode ser suprimida sem prejuízo para a estrutura do texto. 

ASSERTIVA INCORRETA, pois, no trecho “Desde então, a cada notícia de que um vírus misterioso 
surgiu em outra parte do mundo, aquelas memórias, conservadas nos relatos dos avós e nos livros 
de História, parecem voltar”, a supressão da vírgula referida ensejaria OBRIGATORIAMENTE a 
retirada da vírgula da sequência sob pena de incorrer no erro de fragmentação da estrutura da frase 
(separando o sujeito de seu verbo por uma vírgula). 

2. C) As duas vírgulas da linha 28 isolam uma oração conformativa. ASSERTIVA CORRETA, pois em 
“a mortandade avassaladora da Hespanhola, como dizia a grafia da época, ...”, o trecho 
destacado, introduzido pela conjunção conformativa “como” (conforme, segundo) é uma oração 
adverbial conformativa. 

 
 
 
 

 



 
CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL, BIÓLOGO, CIRURGIÃO DENTISTA, ENFERMEIRO, 

FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO CARDIOLOGISTA, MÉDICO 
CIRURGIÃO, MÉDICO CLÍNICO GERAL - PLANTÃO 24 HORAS, MÉDICO DERMATOLOGISTA, 
MÉDICO ECOGRAFISTA, MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA, MÉDICO GERIATRA, MÉDICO 

GINECOLOGISTA, MÉDICO NEUROLOGISTA, MÉDICO OFTALMOLOGISTA, MÉDICO 
OTORRINOLARINGOLOGISTA, MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO PNEUMOLOGISTA, MÉDICO 

PSIQUIATRA, MÉDICO RADIOLOGISTA, MÉDICO TRAUMATOLOGISTA, MÉDICO UROLOGISTA, 
MÉDICO VETERINÁRIO, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 

 

 
QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'E'. Em relação à questão 02 desta prova, a Banca mantém o 
gabarito preliminar e justifica demonstrando o que segue. 
A) ele (l. 15). refere-se a "álcool" (l. 14) 
B) seu (l. 16).refere-se a "álcool" (l. 14) 
C) droga de mais fácil acesso (l. 21) refere-se a álcool (que se infere na palavra "alcoolismo", l. 21) 
D) a (l. 23). refere-se a "droga de mais fácil acesso" - que é o álcool. 
E) fator causal (l. 26). refere-se a "consumo" (l. 26) 

 

 
QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'B'. Em relação à questão 05 desta prova, a Banca mantém o 
gabarito preliminar e justifica com o que segue: na alteração de "confronta a própria vida" (l. 09) por 
"defronta-se à própria vida" há erro de regência do verbo, já que defrontar-se exige a preposição COM, 
não a preposição A. 

 

 
QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'D'. Em relação à questão 07 desta prova, a Banca mantém a 
questão e o gabarito preliminar e justifica: 
Assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras apresenta dois dígrafos. (os dígrafos 
foram assinalados em negrito) 
A) acesso – consumo. 
B) filhos – esquina. 
C) socialmente – arrasa 
D) inquieta – doença.  *A palavra INQUIETA apresenta dois dígrafos, um vocálico (IN) e um 
consonantal (QU).* 
E) mundo – pessoas. 

 

 
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'D'. Com relação à questão 09 desta prova, a Banca mantém a 
questão e o gabarito preliminar e justifica com o que segue. 
Analise as seguintes considerações feitas a respeito do fragmento de texto abaixo: “são trechos da vida 
de gente que é o retrato do uso nocivo de uma droga legalizada, socialmente aceita, cercada de 
publicidade e com ares de charme e poder”. 
1. O sofrimento das pessoas (cujos depoimentos antecedem este trecho) justifica-se porque elas 

fizeram uso “nocivo” do álcool. Logo, este fragmento culpabiliza as pessoas que consomem a 
bebida alcoólica (uma droga lícita e até bem vista na sociedade) em doses 
exacerbadas. ASSERTIVA INCORRETA, pois, ainda que os trechos antecedentes a este relatem 
casos de pessoas que sofrem consequências do abuso de bebida alcoólica, a intenção do texto não 
é, evidentemente, culpabilizar esses indivíduos ou fazer qualquer juízo de valor nesse sentido, mas, 
sim, chamar a atenção para os malefícios dessa dependência. 

2. Embora o fragmento de texto apresente o álcool com adjetivos aparentemente positivos, pode-se 
inferir que tais adjetivações pendem mais para a ironia ou a crítica, tendo em vista os prejuízos que 
o álcool pode causar ao homem. ASSERTIVA CORRETA, pois, ainda que o álcool (a bebida 
alcoólica) goze desse status de licitude e, até, charme, é fato que ele também é responsável por 
inúmeros danos a indivíduos e suas famílias, além de tais danos constituírem gastos no sistema de 
saúde público. Isso se verifica, no texto, em trechos como: “No Brasil e no mundo, ele mata mais 
que o crack, conforme atesta levantamento da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz). Em Belo 
Horizonte, seu número de dependentes é quase o dobro da soma dos dependentes de todos os 
entorpecentes ilícitos, de acordo com estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
Mais que um vício, o alcoolismo é uma doença, responsável ainda pela vitimização de um número 
sem fim de pessoas próximas, os chamados codependentes”. 

3. É possível inferir-se, segundo este fragmento do texto, que o álcool não deveria gozar de status 
positivo na sociedade, já que é causador de tantos males. ASSERTIVA CORRETA, pela mesma 
justificativa da assertiva II. 

 

 

QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'C'. Em relação à questão 10 desta prova, a Banca mantém a 
questão e o gabarito preliminar e justifica com o que segue. 
Assinale a alternativa em que o sinal de dois-pontos está sendo empregado com a mesma função que 

 



exerce na linha 14 do texto: “Em cada esquina, no bar, no boteco, padarias e supermercados, o 
álcool está lá, com destaque em gôndolas e prateleiras: latas de cerveja, litros de cachaça, garrafas de 
uísque”. 
1. A) Ele gritou: - Tenha cuidado! (Precede uma fala em discurso direto.) 
2. B) A lista continha os seguintes itens: frutas, pães, bebidas e manteiga. (Precede uma enumeração.) 
3. C) Ela alcançou as metas que estabelecera anos antes: filhos saudáveis, carreira, muitas viagens 

em família. (Precede um esclarecimento ou explicação de uma ideia anteriormente enunciada – 
“metas”.) 

4. D) Disse Sócrates: “só sei que nada sei”. (Precede uma citação direta.) 

5. E) Exemplo de ser mitológico: Baco, o deus do vinho. (Após a indicação da palavra “exemplo”.) 
A alternativa C é a semelhante ao caso da linha 14 do texto, pois a palavra “álcool” é explicada 

após os dois pontos. 
 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
 

 
CARGO(S): NUTRICIONISTA, ORIENTADOR EDUCACIONAL 

 
 

 
QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'E'. Recurso indeferido, pois no edital consta raciocínio lógico.  

 
QUESTÃO: 15 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'C'. Recurso 
deferido, alteração de gabarito para a alternativa C. 

Supondo que Maria é professora do ensino fundamenta, e que nenhum professor do ensino 
fundamental é intolerante a lactose, portanto todos os professores do ensino fundamental não são 
intolerantes à lactose, o que equivale a todos os professores do ensino fundamental são tolerantes a 
lactose. 

Logo, a alternativa que expressa a dedução correta, considerando que é verdade que todos os 
professores do ensino fundamental gostam de chocolate e, portanto, que Maria gosta de chocolate, é 
que: Maria é professora do ensino fundamental, tolerante a lactose e gosta de chocolate. 
 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL, BIÓLOGO, CIRURGIÃO DENTISTA, ENFERMEIRO, 

FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO CARDIOLOGISTA, MÉDICO 
CIRURGIÃO, MÉDICO CLÍNICO GERAL - PLANTÃO 24 HORAS, MÉDICO DERMATOLOGISTA, 
MÉDICO ECOGRAFISTA, MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA, MÉDICO GERIATRA, MÉDICO 

GINECOLOGISTA, MÉDICO NEUROLOGISTA, MÉDICO OFTALMOLOGISTA, MÉDICO 
OTORRINOLARINGOLOGISTA, MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO PNEUMOLOGISTA, MÉDICO 

PSIQUIATRA, MÉDICO RADIOLOGISTA, MÉDICO TRAUMATOLOGISTA, MÉDICO UROLOGISTA, 
MÉDICO VETERINÁRIO, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 

 

 
QUESTÃO: 14 - ANULADA. Recurso deferido, pois a questão não estabelece o valor pela segunda 
compra, assim, a questão não fornece informações adequadas que permitam a solução. 

 

 
QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'C'. Recurso indeferido, pois a alternativa A não contempla o 
quantificador universal. Precisamos analisar uma alternativa em que é verdadeira a afirmação, todos os 
números têm a propriedade não é divisível por 6. Na alternativa A) ao testarmos o número 12, temos 
que 12 não é divisível por 6 é falso. 
 

 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS GERAIS 

 
 

 
CARGO(S): PROFESSOR ÁREA II - ARTES, PROFESSOR ÁREA II - CIÊNCIAS, PROFESSOR 
ÁREA II – ENSINO RELIGIOSO, PROFESSOR ÁREA II - GEOGRAFIA, PROFESSOR ÁREA II - 

HISTÓRIA, PROFESSOR ÁREA II – LÍNGUA INGLESA, PROFESSOR ÁREA II – LÍNGUA 
PORTUGUESA, PROFESSOR ÁREA II - MATEMÁTICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, SUPERVISOR ESCOLAR 
 

 

 
QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'D'. Considerando que aposentadoria pelo fator previdenciário 
DEIXOU de ser considerada nesta Reforma da Previdência, a exceção de solicitar aposentaria é o 

 



Fator Previdenciário. Quanto aos argumentos da idade, mesmo com 67 anos a mulher pode solicitar 
aposentadoria, ou seja, não é uma exceção. 
 

 
CARGO(S): NUTRICIONISTA, ORIENTADOR EDUCACIONAL 

 
 

 
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'D'. O surto de Coronavírus iniciou em 2019, portanto a 
alternativa C está correta e está mantida uma única alternativa incorreta. 
 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL, BIÓLOGO, CIRURGIÃO DENTISTA, ENFERMEIRO, 

FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO CARDIOLOGISTA, MÉDICO 
CIRURGIÃO, MÉDICO CLÍNICO GERAL - PLANTÃO 24 HORAS, MÉDICO DERMATOLOGISTA, 
MÉDICO ECOGRAFISTA, MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA, MÉDICO GERIATRA, MÉDICO 

GINECOLOGISTA, MÉDICO NEUROLOGISTA, MÉDICO OFTALMOLOGISTA, MÉDICO 
OTORRINOLARINGOLOGISTA, MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO PNEUMOLOGISTA, MÉDICO 

PSIQUIATRA, MÉDICO RADIOLOGISTA, MÉDICO TRAUMATOLOGISTA, MÉDICO UROLOGISTA, 
MÉDICO VETERINÁRIO, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 

 

 
QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'A'. O incidente ilustrado pela notícia no enunciado da questão 
está narrando, textualmente, o fato que corresponde à alternativa A. Considerando assuntos de 
conhecimentos gerais, o fato foi amplamente divulgado e pode ser corretamente respondido conforme 
questão proposta. 
 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 
 

 
CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL, BIÓLOGO, CIRURGIÃO DENTISTA, ENFERMEIRO, 

FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO CARDIOLOGISTA, MÉDICO 
CIRURGIÃO, MÉDICO CLÍNICO GERAL - PLANTÃO 24 HORAS, MÉDICO DERMATOLOGISTA, 
MÉDICO ECOGRAFISTA, MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA, MÉDICO GERIATRA, MÉDICO 

GINECOLOGISTA, MÉDICO NEUROLOGISTA, MÉDICO OFTALMOLOGISTA, MÉDICO 
OTORRINOLARINGOLOGISTA, MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO PNEUMOLOGISTA, MÉDICO 

PSIQUIATRA, MÉDICO RADIOLOGISTA, MÉDICO TRAUMATOLOGISTA, MÉDICO UROLOGISTA, 
MÉDICO VETERINÁRIO, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 

 

 
QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente 
no programa divulgado através do Anexo VII – Programas – Prova Base, do Edital do presente 
certame, em data de 27 de dezembro de 2019. 
A questão 22 foi embasada na Constituição Federal, disponível em http://www.planalto.gov.br/  e o Art. 
14, que serviu de base para a elaboração da referida questão, assim dispõe: 
“Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com 
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
I - plebiscito; 
II - referendo; 
III - iniciativa popular. 
§1º O alistamento eleitoral e o voto são: 
 
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; 
II - facultativos para: 
a) os analfabetos; 
b) os maiores de setenta anos; 
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 
§2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar 
obrigatório, os conscritos. 
§3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: (Grifamos) 

Segundo as disposições do inciso II do parágrafo primeiro do Art. 14 acima transcritas, o 
alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos, para os maiores dezesseis e 
menores de dezoito anos e para os maiores de setenta anos. Desta forma, as alternativas B, C e D, 
respectivamente, em conjunto com o enunciado da questão 22, não correspondem a resposta correta 
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da referida questão. 
De acordo, também, com as disposições do inciso I do parágrafo primeiro do Art. 14 acima 

transcritas, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos. Desta 
forma, a alternativa E, em conjunto com o enunciado da questão 22, não representa a resposta correta 
da referida questão. 

Entretanto, face às disposições do parágrafo segundo do Ar. 14, onde estabelece que não 
podem alistar-se como eleitores, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos, a esse 
segmento das Forças Armadas é proibido se alistar e votar, ou seja, não é facultativo, e aos demais 
integrantes das Forças Armadas, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios. Desta forma, 
alternativa A, em conjunto com o enunciado da questão 22, corresponde a resposta correta da referida 
questão, uma vez que o alistamento eleitoral e voto não são facultativos aos integrantes da Forças 
Armadas. Portanto, improcedentes os recursos, ficando mantida a alternativa “A” como resposta certa, 
segundo o Art.14 da Constituição Federal. 
  

QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente 
no programa divulgado através do Anexo VII – Programas – Prova Base, do Edital do presente 
certame, em data de 27 de dezembro de 2019. 
A questão 23 foi embasada na Constituição Federal, disponível em http://www.planalto.gov.br/ e os Art. 
7º e 39 da referida Constituição, que serviram de base para a elaboração da referida questão, assim 
dispõem: 
“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social: 
I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos; 
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 
III - fundo de garantia do tempo de serviço; 
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, 
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 
V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; 
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; 
VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável; 
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria; 
IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 
X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa; 
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, 
participação na gestão da empresa, conforme definido em lei; 
XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da 
lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, 
facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva 
de trabalho; (vide Decreto-Lei nº 5.452, de 1943) 
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo 
negociação coletiva; 
XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 
XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do 
normal; (Vide Del 5.452, art. 59 § 1º) 
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; 
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias; 
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei; 
 
XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei; 
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei; 
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança; 
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; 
XXIV - aposentadoria; 
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de 
idade em creches e pré-escolas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
(...) 
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 
XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador 
portador de deficiência; 
(...) 
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Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos 
incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, 
atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das 
obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas 
peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à 
previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 72, de 2013) 
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de 
administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos 
Poderes.   
(...) 
§3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, 
XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de 
admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) ” (grifamos) 

Como podemos constatar pela leitura das disposições do §3º do Art. 39 da referida Constituição 
acima transcritas, os incisos VIII e XXX do Art. 7º são aplicados, também, aos servidores ocupantes de 
cargo público, idêntico de como constaram na primeira e na segunda assertiva da questão 23, que são 
verdadeiras. 

Entretanto, como podemos constatar, também, das disposições do §3º do Art. 39 da referida 
Constituição acima transcritas, o inciso XXV do Art. 7º, que é um direito assegurado aos trabalhadores 
urbanos e rurais, não é aplicado aos servidores ocupantes de cargo público. Desta forma, a terceira 
assertiva da questão 23 é falsa. Portanto, improcedentes os recursos, ficando mantida a alternativa “B” 
como resposta certa, visto que a ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, 
é V-V-F, segundo os Art. 7º e 39 da Constituição Federal. 

 
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'C'. O Art.37 do Regime Jurídico no município de Imbé, se 
refere à exoneração a pedido ou ofício, ou seja, a questão não fez exclusão de uma forma ou outra de 
exoneração. A questão foi elaborada tal qual o Art. 37, portanto não gerando dubiedade de respostas, 
sendo a única alternativa incorreta para ambos os casos a letra C: III. Quando o nomeado não residir 
na cidade. Art. 37. Dar-se-á a exoneração, a pedido ou de ofício. Paragrafo Único. A exoneração 
poderá ser de ofício; 
I - Quando se tratar de cargo de comissão; 
II - Quando o nomeado para o cargo de provimento efetivo não satisfazer 
as exigências do estágio probatório. 
 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 
 

 
CARGO(S): PROFESSOR ÁREA II - ARTES, PROFESSOR ÁREA II - CIÊNCIAS, PROFESSOR 
ÁREA II – ENSINO RELIGIOSO, PROFESSOR ÁREA II - GEOGRAFIA, PROFESSOR ÁREA II - 

HISTÓRIA, PROFESSOR ÁREA II – LÍNGUA INGLESA, PROFESSOR ÁREA II – LÍNGUA 
PORTUGUESA, PROFESSOR ÁREA II - MATEMÁTICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 

 
QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'A'. A LDB, no art 10° diz que: Os Estados incumbir-se-ão de: 
IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das 
instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino; A questão fala em 
regime de colaboração e não de exclusão. Essa é uma responsabilidade - segundo a LDB - também do 
Estado. 

 

 
QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'B'. De fato a LDB traz no inciso VII - parágrafo 1° o aumento 
progressivo da carga horária do ensino médio a partir de 02 março de 2017 que deverá ser feito em até 
5 anos. Porém, ainda vale a carga horária de - no mínimo - 800 horas uma vez que o prazo para tal 
mudança se encerra em 2022. A alternativa B - entretanto - não está correta uma vez que fala em 
incluir os períodos destinados a avaliação final, o que pela LDB está errado - art 24° - inciso I. 

 

 
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'B'. A primeira assertiva é falsa, pois se refere "apenas" ao 
domínio da leitura e escrita. Pela LDB - art 32°- I -  o desenvolvimento da capacidade de aprender, 
tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
A terceira assertiva também é falsa, pois - art 32° - III - o desenvolvimento da capacidade de 
aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 
atitudes e valores; 
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QUESTÃO: 20 - ANULADA. De fato, pela Constituição Federal - art 7° inciso XXXIII - proibição de 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; O ECA foi elaborado em 
1990 e essa questão teve uma emenda constitucional em 1998, alterando a idade mínima para a 
condição de aprendiz. 

 

 
QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'D'. No art 15 da Lei N° 840 de 2003, segue: 
II - Funções gratificadas 
§ 1º As funções gratificadas, criadas por esta Lei, serão atribuídas aos membros do magistério no 
desempenho das funções de: 
a) de Diretor de Escola; 
b) de Vice-Diretor ou Diretor Adjunto; 
c) em Supervisão Escolar; 
d) em Orientação Educacional. 

A Lei nº 1623, de 18/12/2014, altera o artigo 16° e não o 15. Assim, as 4 funções acima são 
gratificadas. 
 

 

 
MATÉRIA: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

 
 

 
CARGO(S): PROFESSOR ÁREA II - ARTES, PROFESSOR ÁREA II - CIÊNCIAS, PROFESSOR 
ÁREA II – ENSINO RELIGIOSO, PROFESSOR ÁREA II - GEOGRAFIA, PROFESSOR ÁREA II - 

HISTÓRIA, PROFESSOR ÁREA II – LÍNGUA INGLESA, PROFESSOR ÁREA II – LÍNGUA 
PORTUGUESA, PROFESSOR ÁREA II - MATEMÁTICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 

 
QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'A'. Segundo Moran, a estratégia de metodologias ativas 
justamente dá ênfase ao papel protagonista do aluno, seu envolvimento direto, participativo e 
reflexivo em todas as etapas do processo. Nessa estratégia o professor tem o papel, não de 
protagonista do processo, mas de orientador da aprendizagem, apontado caminhos e ofertando 
experiências diversas de aprendizagem. O protagonismo é do aluno e o professor atua como 
mediador. Essa função ganha relevância, porém o protagonismo é do aluno. A palavra protagonismo 
significa papel principal do processo e no caso das metodologias ativas é do aluno.  
 

 

 

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'D'. Cipriano Carlos Luckesi, professor de pós-graduação em 
Educação da Universidade Federal da Bahia, lembra que a boa avaliação envolve três passos:  

 Saber o nível atual de desempenho do aluno (etapa também conhecida como diagnóstico); 

 Comparar essa informação com aquilo que é necessário ensinar no processo educativo 
(qualificação); 

 Tomar as decisões que possibilitem atingir os resultados esperados (planejar atividades, sequências 
didáticas ou projetos de ensino, com os respectivos instrumentos avaliativos para cada etapa). 

A questão não se refere a diagnóstico como forma negativa tão pouco como forma de pontuar aspectos 
negativos, mas apenas de entender a situação do aluno para após isso dar andamento ao processo. A 
referida questão foi baseada num artigo disponível na Nova Escola 
https://novaescola.org.br/conteudo/356/a-avaliacao-deve-orientar-a-aprendizagem 
 

 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

 
CARGO(S): PROFESSOR ÁREA II – CIÊNCIAS 

 
 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'E'. Diversos autores consultados para elaborar esta questão 
afirmam que um dos sintomas é sim a febre alta, como exemplo, o autor Sérgio Linhares, na página 5 
do seu livro Biologia Hoje, afirma que os sintomas da meningite meningocócica são: febre alta náuseas 
vômitos e rigidez dos músculos da nuca. Portanto, a questão permanece com a resposta correta letra 
E. 
 
 

 



 
CARGO(S): PROFESSOR ÁREA II – GEOGRAFIA 

 
 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão em si trata da aliança de modo geral, o fato de 
Stalin ter tido problemas para estar no dia do início da aliança não embarga em nada o fato de que ele 
mesmo assinou a conferencia de Potsdam. Sendo assim, a alternativa não perde seu caráter 
qualitativo.  
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR ÁREA II – HISTÓRIA 

 
 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'A'. As referências utilizadas nesta questão estão apresentadas 
em MEREDITH, Martin. O destino da África: cinco mil anos de riquezas, ganância e desafios. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2017. Páginas 23-37. Não há na leitura de Ciro Flamarion Cardoso qualquer 
interpretação possível que infirme o veiculado nas assertivas apresentadas. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR ÁREA II – LÍNGUA INGLESA 

 
 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'A'. Ao ler o trecho entre as linhas 10 e 18, é possível perceber 
que o autor não está mencionando o fato de serem os “viajantes” a promover os destinos, mas sim as 
“Destination Marketing Organizations (DMOs)”. 
“Providing inspiration has always been a key goal for many Destination Marketing Organizations 
(DMOs), and they’re in a unique position to spark a traveler’s dream to a particular destination. They are 
poised to fuel a traveler’s passion through all stages of the customer journey, even though the 
mechanics of it has changed: prospective travelers are no longer persuaded by a generic image of a 
location – they want an experience. 
For DMOs, Instagram and Facebook have the power to create dynamic experiences that engage with 
travelers by telling the visual story of a destination. The platforms add context to images through 
Instagram Stories, video, or even geo-tagging locations, providing a more unique, inspirational 
experience for the traveler as they dream.” 

Analisando especificamente a frase envolvida na pergunta, temos como sujeito “as plataformas”, 
definidas na frase anterior como DMOs, Instagram e Facebook - são essas plataformas (e não os 
viajantes) que utilizam as geo-tags para inspirar os usuários-viajantes do Instagram. 

O gabarito correto da questão 36 é a letra A, pois somente a primeira afirmação “When they want 
to travel, people use the platform to search for information about tourism.” está correta. 

Valer-se de sinônimos e paráfrases do conteúdo do texto não constitui indução ao erro. A 
interpretação deve levar em conta as inferências de todo o texto, relacionadas ao trecho em questão. 
Quando o autor afirma que “When planning a trip, many travelers turn towards social media for 
inspiration.” na linha 1, e segue o parágrafo dizendo também que “From what to do and where to go 
(...)”, nas linhas 1 e 2, fica claro que os usuários do instagram ativamente decidem utilizar esta 
plataforma para buscar todo o tipo de informações sobre sua viagem, não somente sobre pra onde ir. 

Do título ao final do artigo, o autor fala sobre o lucro obtido pelas empresas através do Instagram 
ao divulgar destinos turísticos - por mais que os termos “turismo” e “turístico” não tenham sido 
empregados no original em Inglês, são sim palavras que podem ser usadas no contexto em que uma 
pessoa viaja a lazer e dá lucro a uma empresa no local visitado em função de sua viagem. Nenhuma 
“informação preexistente à interação texto-sujeito” é necessária para responder a essa questão, e, 
portanto, não haverá alteração no gabarito. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR ÁREA II – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

 

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão solicitava que, sobre pronomes, fossem 
analisadas as assertivas I, II, III e IV. Relativamente à assertiva III -  "O pronome relativo quem só se 
aplica a pessoas, tem antecedente, vem sempre precedido de preposição e equivale a o qual. " faz-se 
a seguinte colocação: Conforme nos coloca Cegala, à pág. 185 em sua Novíssima Gramática da 
Língua Portuguesa, a afirmação está correta e literalmente de acordo com o que coloca este estudioso 
da língua Portuguesa. Para justificar tal colocação, o autor traz o exemplo: O médico de quem falo é 
meu conterrâneo. Tem-se, ainda, em Bechara, à página 141: "Quem se refere a pessoas - ou coisas 
personificadas -  e sempre aparece precedido de preposição. Desta feita, quando se tem autores do 

 



calibre de Bechara e Cegalla que dão sustentação à afirmação, não há como se pensar em hipótese 
diferente. 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão solicitava que fossem analisadas as assertiva I 
a IV, relativamente a sinais de pontuação. Quanto à assertiva I. A vírgula é empregada, entre outras 
possibilidades, para: separar palavras ou orações justapostas sindéticas. A afirmação contida na 
assertiva tem como base o que nos coloca Cegalla, à pág. 428. Diz o autor: "Emprega-se a vírgula 
para separar palavras ou orações assindéticas.", portanto a incorreção, quando confrontada com a 
fonte-base da questão - e que descreve as regras de uso da língua - está no fato de que o vocábulo 
recebeu um elemento (no caso, um prefixo) de caráter negativo em relação às conexões entre as 
orações. Exemplo: Os passantes chegam, olham, perguntam e prosseguem. Pode-se, ainda, trazer 
Bechara, à pág. 658 - Capítulo 28, que trata do uso da vírgula em orações coordenadas. 

 
QUESTÃO: 39 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'A' PARA ALTERNATIVA 'E'. Altera 
gabarito para letra E. A banca acata a argumentação apresentada pelos recursos, em virtude de haver 
dois teóricos que sustentam e ampliam as informações contidas nos recursos. Assim, considera 
corretas todas as quatro assertivas. 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR ÁREA II – MATEMÁTICA 

 
 

 

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'C'. A distância entre os valores de y independem para a 
resolução da questão. 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'E'. Questão mantida, o valor correto é 67. 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'B'. A razão é 1/4 e faz com que fique 16/(1-1/4) = 64pi/3, ou 
seja, letra B. 

 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'E'. O presente edital não contempla bibliografia sugerida para 
o programa de conhecimentos específicos em Educação Física, como o programa de fundamentos da 
educação, por exemplo. A questão 36 visa atender ao programa de conhecimentos específicos em 
Educação Física no item 1: O currículo escolar; a prática educativa e a função pedagógica. Referência: 
SILVA, Luis H. da. Reestruturação Curricular: novos mapas culturais, novas perspectivas educacionais. 
Porto alegre: Editora Sulina, 1996. 

 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'B'. O presente edital não contempla bibliografia sugerida para 
o programa de conhecimentos específicos em Educação Física, como o programa de fundamentos da 
educação, por exemplo. A questão 37 visa atender ao programa de conhecimentos específicos em 
Educação Física no item 3: Conhecimentos específicos e diferentes possibilidades de inserção na 
escola das Culturas Corporais de Movimento: jogos, esporte, ginástica, lutas, dança e capoeira. 
Referência: GAIO, Roberta. Ginástica Rítmica: da iniciação ao treinamento. 1ª Edição. JUNDIAÍ: Editora 
Fontoura, 2008. 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão 39 visa atender ao programa de conhecimentos 
específicos em Educação Física no item 7: Inclusão dos alunos com deficiência na Educação Física: 
principais características, implicações e considerações sobre a prática de atividades físicas. A 
Declaração de Salamanca é uma resolução das Nações Unidas que trata dos princípios, política e 
prática na área das Necessidades Educativas Especiais. Referência: FURINI, Anselmo B; SELAU, 
Bento (org). Psicomotricidade relacional e inclusão na escola. Lajeado: Editora Univats, 2010. 
 

 

 
CARGO(S): SUPERVISOR ESCOLAR 

 
 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'E'. A banca indefere o recurso, pois o enunciado solicita que 
espaços devem ser abertos para trabalhar com a pluralidade e as diferenças na escola. E segundo 
Candau, a escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a diferença. Tende a silenciá-las 

 



e neutralizá-las. Sente-se mais confortável com a homogeneização e a padronização. No entanto, abrir 
espaços para a diversidade, a diferença e para o cruzamento de culturas constitui o grande desafio que 
está chamada a enfrentar. 
 

 
CARGO(S): NUTRICIONISTA 

 
 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada de acordo com o que consta no 
Guia Alimentar para a População Brasileira, escrita de forma clara e objetiva. Nela, afirma que as 
carnes, os peixes e os ovos são ricos em proteínas de alta qualidade e após isso descreve outras 
informações nutricionais em relação aos ovos.  

 

 
QUESTÃO: 32 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'C' PARA ALTERNATIVA 'B'. A questão 
versa sobre descongelamento e a conservação após esta etapa. As assertivas estão assim 
distribuídas: 
- VERDADEIRA: Descongelar em câmera ou geladeira a 4°C. Esta é a temperatura adequada para 
conservação de alimentos perecíveis 
- FALSA: Realizar o descongelamento em água corrente. Não é adequado, pois o descongelamento 
em água corrente acarreta a perda de nutrientes. 
- VERDADEIRA: Quando o descongelamento ocorrer em temperatura ambiente, o local deve ser 
seguro em relação a risco de contaminação ambiental (vento, pó, excesso de pessoas, 
utensílios, etc). Ou seja, este alimento deve ser protegida para que nenhuma destas sujidades 
possam contaminar o alimento durante o descongelamento. 
- FALSA: Após o descongelamento, o produto deve ser conservado à temperatura máxima de 
9°C e ser consumido em 48h. Após o descongelamento o alimento perecível deve ser conservado em 
refrigeração de 4ºC, conforme a primeira assertiva 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada de acordo com a descrição que 
consta no Manual de Orientações para a coleta e análise de dados antropométricos em serviços de 
saúde, do Ministério da Saúde, publicado em 2011 (pág. 09) onde descreve o que são os pontos de 
corte. A resposta correta está embasada nas orientações da WHO,1995 e que são utilizadas 
mundialmente para caracterizar o diagnóstico antropométrico de peso-para-idade para crianças de 0 a 
5 anos. 
 

 

 
CARGO(S): MÉDICO CARDIOLOGISTA, MÉDICO CIRURGIÃO, MÉDICO CLÍNICO GERAL - 
PLANTÃO 24 HORAS, MÉDICO DERMATOLOGISTA, MÉDICO ECOGRAFISTA, MÉDICO 
GASTROENTEROLOGISTA, MÉDICO GERIATRA, MÉDICO GINECOLOGISTA, MÉDICO 

NEUROLOGISTA, MÉDICO OFTALMOLOGISTA, MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, MÉDICO 
PEDIATRA, MÉDICO PNEUMOLOGISTA, MÉDICO PSIQUIATRA, MÉDICO RADIOLOGISTA, 

MÉDICO TRAUMATOLOGISTA, MÉDICO UROLOGISTA 
 

 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão nº 35 solicita que seja ASSINALADA a 
alternativa INCORRETA. De acordo com o DOU publicado em 22.09.2017, a Portaria nº 2.436 de 21 de 
setembro de 2017 aprovou a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB, considerando, entre outros, 
o Decreto nº 7.508 de 21 de junho de 2011 que regulamenta a Lei Nº 8080/90. A Portaria nº 
2.436/2017,em seu ANEXO,   operacionalização, CAPÍTULO I, das DISPOSIÇÕES GERAIS DA 
ATENÇÃO BÁSICA À SAÙDE, item 2 - A ATENÇÃO BÁSICA NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE, lê-
se:  O Decreto nº 7.508 de 28 de julho de 2011 que regulamenta a Lei Nº 8080/90 define que " o 
acesso universal, IGUALITÁRIO e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de 
entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada". 

Portanto, essa alternativa C da questão nº 35 está alicerçada no texto da Portaria nº 2.436/2017. 
A palavra igualitário consta dessa Portaria. Portanto, a alternativa C está correta, congruente com a 
Portaria nº 2.436/2017. O gabarito correto da questão nº 35 é a alternativa D, incorreta. Conclusão: 
questão mantida, gabarito alternativa D, mantido, recurso indeferido. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL 

 
 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'D'. A assertiva I está INCORRETA: [...] “Código de Ética – 
Princípios Fundamentais: IX. Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que 
partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos/as trabalhadores/as” (CFESS, 2012. Link: 
http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf). A assertiva II está correta: [...] “Código de 
Ética – Princípios Fundamentais II. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 
autoritarismo. (CFESS, 2012. Link: http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf). A 
assertiva III está correta: [...] TÍTULO II DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES GERAIS DO/A 
ASSISTENTE SOCIAL Art. 2º Constituem direitos do/a assistente social: e- desagravo público por 
ofensa que atinja a sua honra profissional. (CFESS, 2012. Link: 
http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf). A assertiva IV está correta: [...] Art. 5º 
Constituem atribuições privativas do Assistente Social: II - planejar, organizar e administrar programas 
e projetos em Unidade de Serviço Social. (CFESS, 2012. Link: 
http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf). Qual(is) está(ão) correta(s)? Apenas II, III e 
IV. 
 

 

 
CARGO(S): BIÓLOGO 

 
 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'A'. O enunciado da questão pede a definição do termo cerne 
em botânica. A resposta dada como correta (alternativa “A”) diz que “é a parte mais antiga e inativa do 
xilema secundário que ocupa uma região mais central no caule”. Conforme Ferri (1918, p. 81-82) 
“depois de alguns anos de vida, no interior do tronco de certas árvores morrem os elementos vivos do 
lenho. Antes de morrerem as células segregam substâncias corantes, resinas ou gosmas que 
impregnam as paredes celulares. Tais substâncias são, muitas vezes, antissépticas e impedem a 
decomposição dessa parte do lenho, o cerne, por bactérias ou fungos. A parte periférica do lenho, mais 
nova, próxima do câmbio que mantém elementos vivos é o alburno”. 

A alternativa “E” afirma que cerne “é toda a parte mais interna do caule da planta adulta que, 
popularmente, chamamos de madeira”, isto é, cerne é o mesmo que madeira. De uma forma geral, a 
madeira pode ser definida como o lenho, sendo composta por cerne e alburno. A madeira, que é o 
xilema secundário (lenho), e a casca interna, o floema secundário, são produzidos pelo câmbio 
vascular, tecido que se localiza entre a madeira e a casca (Klok et al. 2005). Entretanto, dependendo 
das proporções, pode existir madeira de cerne, de alburno ou de transição (cerne e alburno) e essa 
quantificação é importante para determinar o método de preparo e o uso posterior da madeira. Por 
exemplo, uma madeira de eucalipto com maior proporção de alburno (madeira de alburno) pode ser 
mais adequada para a produção de carvão vegetal (Costa et al., 2017). Por outro lado, uma madeira 
com maior quantidade de cerne é desejável para a produção de móveis e na construção civil (Pereira et 
al. 2016). 

Sendo assim, mantém-se a questão e o gabarito dado. 
REFERÊNCIAS 
- Costa, A.N.S. et al. 2017. Propriedades da madeira de cerne e alburno de Eucalyptus 
camaldulensis. Ciência da Madeira (Braz. Journal of Wood Science), 8:10-20. DOI: 10.12953/2177-
6830/rcm.v8n1p10-20. 
- FERRI, M.G. 1918. Botânica: Morfologia Interna das plantas (Anatomia). São Paulo: Nobel. 
- Klock, U. et al. 2005. Química da madeira. Curitiba: Universidade Federal do Paraná. 86 p. 
 

 

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão pede quais as prováveis atividades antrópicas 
que estão ameaçando a espécie C. flamarioni na porção norte de sua distribuição. 
As ameaças listadas na resposta dada como correta (alternativa “C”) podem ser encontradas em IUCN 
RED LIST (de Freitas et al., 2019): 

 Moradia & áreas urbanas (Housing & urban areas) 

 Turismo & áreas recreacionais (Tourism & recreation areas) 

 Atividades recreacionais (Recreational activities) 
Na aba Threats in detail, há também uma citação que diz que “na porção norte da distribuição, [a 

espécie] ocorre em uma área onde as dunas estão sendo removidas em função do desenvolvimento, 
urbanização e atividades recreacionais”. A problemática da urbanização (ou expansão urbana) está 
bem documentada em diversos trabalhos acadêmicos e configura, sem dúvida, a principal ameaça à 
espécie. A questão do turismo é abordada também na reportagem de OEco onde há um trecho que diz 
“Em Imbé, uma das praias mais procuradas pelos veranistas, acabaram os tuco-tucos. Um calçadão 
cheio de bares e quiosques liquidou qualquer chance de sobrevivência”. Para complementar, onde se 

 

http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf


lê “ligadas ao turismo” não há restrição de responsabilidade unicamente ao turista, uma vez que as 
populações locais também são responsáveis pelo turismo. 

A alternativa “A” fala em “expansão urbana e silvicultura de Pinus sp. e Eucalyptus sp.”, 
afirmando que ambas as espécies arbóreas são um problema para a espécie. Contudo, a questão se 
refere às ameaças na porção norte da distribuição da espécie e, segundo o site do Projeto tuco-tuco da 
UFRGS, “As populações desta espécie vêm sofrendo um impacto cada vez maior devido a alterações 
ininterruptas no seu hábitat, com destaque para o litoral norte do Rio Grande do Sul. A principal 
ameaça é a remoção da primeira linha de dunas, prática que tem como objetivo a urbanização e a 
especulação imobiliária do litoral, gerando uma descaracterização deste ambiente. Além do impacto 
antrópico sobre as dunas, como o pisoteio e deposição de lixo, a presença de espécies domésticas, 
silvicultura (plantio de Pinus sp.) e monoculturas também podem ameaçar a permanência da espécie 
no local”. Adicionalmente, outro trecho da reportagem de OEco diz que “os tuco-tucos têm outras 
pequenas desgraças. Enfrentam plantações de pinus na areia e o pisoteio de gente e de gado, 
frequente principalmente na parte sul do litoral”. 

Já no trecho extraído do site CHC, “Outra ameaça a esses roedores é a agricultura. Com cada 
vez mais áreas destinadas ao plantio de soja e eucalipto, os solos ficam progressivamente mais 
degradados”, apesar de falar em eucalipto, a reportagem trata de Ctenomys flamarioni e C. minutus, e 
por isso, não se pode associar o problema à espécie em questão. 

Assim, mantém-se a questão e o gabarito informado (letra “C”). 
REFERÊNCIAS 
- de Frietas, T., Weksler, M., Catzeflis, F. & Percequillo, A. 2019. Ctenomys flamarioni. The IUCN Red 
List of Threatened Species 2019: e.T136464A22196926. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-
3.RLTS.T136464A22196926.en. Downloaded on 21 November 2020. 
- Fernandes, F.A., Fernández-Stolz, G.P., Lopes, C.M., and de Freitas, T.R.O. The Conservation status 
of the tuco-tucos, genus Ctenomys (Rodentia: Ctenomydae) in Southern Brazil. Braz. J. Biol. 67: 839-
847.   
- REGO, L.P. 2012. As abordagens de conservação em duas espécies costeiras no Rio Grande do Sul: 
Ctenomys minutus Nehring 1887 e Ctenomys flamarioni Travi, 1981 (Rodentia: Ctnemydae). Trabalho 
de Conclusão de Curso. Pós-graduação Lato Senso em Diversaidade e Conservção da Fauna. 
UFRGS. 54 p. 
- (http://chc.org.br/fofo-e-ameacado/) (https://www.oeco.org.br/reportagens/951-oeco11228/) 
 

 
CARGO(S): CIRURGIÃO DENTISTA 

 
 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'D'. A assertiva II está correta, pois as unidades de saúde 
devem possuir equipes multiprofissionais. Sendo estas compostas por médicos, enfermeiros, 
cirurgiões-dentistas, auxiliares de saúde bucal E/OU técnico de saúde bucal. Essa segunda frase não 
coloca que todos devem participar conjuntamente e obrigatoriamente, mas sim os profissionais 
possíveis de trabalharem na Unidade de Saúde. A assertiva III esta incorreta, pois os profissionais de 
saúde bucal que compõe as equipes de saúde da família podem se organizar nas seguintes 
modalidades: I - dois profissionais (CD + ASB ou TSB) ou II - três profissionais (CD + TSB + ASB ou 
TSB). 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'B'. A única frase incorreta é a terceira, pois em caso de fratura 
radicular, nos casos de linhas de fratura próximas à região gengival, poderá ser indicada a remoção do 
fragmento coronário com posterior tratamento endodôntico e protético. Sendo a única alternativa 
correta a letra B: V - V - F - V. 
 

 

 
CARGO(S): ENFERMEIRO 

 
 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'C'. Sabemos das constantes modificações de protocolos 
assistenciais para manejo clínico do Novo Coronavírus, dentre as alternativas apresentadas na questão 
elas não sofreram alterações diante das atualizações. Conforme o protocolo de manejo Clínico para o 
Novo Coronavírus, página 7, disponível no seguinte link: 
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejo-coronavirus-
FINAL.pdf>, que traz as definições operacionais, temos o seguinte: Entende-se como contato próximo 
uma pessoa envolvida em qualquer uma das seguintes situações: 
1. Estar a dois metros de um paciente com suspeita de caso por 2019-nCoV, dentro da mesma 
sala ou área de atendimento (ou aeronaves ou outros meios de transporte), por um período 
prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual. 
2. Cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica ou, ainda, 
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nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver em uso do EPI recomendado.  
Logo este capítulo traz a definição de "Contato próximo", a qual refere-se a alternativa V, 

portanto correta. Mantenho Gabarito. 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme bibliografias, seguem os conceitos dos scores da 
Escala de coma de Glasgow: 
Abertura ocular 
- Abertura ocular espontânea significa que o paciente já tem os olhos abertos antes de realizar o 
exame. Pontuação (4) 
- Abertura ocular a estímulos verbais, o paciente abre os olhos após ouvir um som ou ser chamado. 
Pontuação (3) 
- Abertura ocular a estímulos dolorosos o paciente só abre os olhos após sentir uma pressão no corpo. 
Pontuação (2) 
- Ausente, o paciente continua de olhos fechados e não responde a nenhum estímulo. Pontuação (1) 
Resposta verbal 
- “Orientado” é aquele paciente que responde adequadamente às perguntas do profissional de saúde, 
como nome, local e data. Pontuação (5) 
- “confuso” é aquele que responde às perguntas de maneira incorreta, por exemplo, é perguntado ao 
paciente qual a data de hoje e ele responde o nome de uma comida. Pontuação (4). 
- “palavras inapropriadas” diz respeito ao paciente que solta palavras desconexas formando frases sem 
sentido. Pontuação (3). 
- “sons ininteligíveis” é aquele que não consegue falar, emite apenas gemidos. Pontuação (2). 
- “ausente” não emite sons. Pontuação (1).   
Resposta motora 
- “Obedece a comandos verbais” é o paciente que cumpre ordens relacionadas à atividade motora, 
como “bata palmas”, “aperte o meu dedo”. Pontuação (6). 
- “Localiza estímulos” é aquele que consegue perceber o local estimulado; Pontuação (5). 
- “Retirada inespecífica” o paciente não localiza o estímulo, mas consegue fazer o reflexo para cessá-
lo. Pontuação (4). 
- Decorticação corresponde ao padrão flexor; o paciente realiza a flexão das mãos e antebraço, plantar, 
adução do braço e rotação interna da coxa. Pontuação (3). 
- Descerebração, por sua vez, é o padrão extensor, no qual ocorre uma adução do braço, extensão do 
cotovelo, pronação do antebraço, flexão da mão e flexão plantar. Pontuação (2). 
- Não obedece a comandos e não reage a nenhum estimulo. Pontuação (1). 

Logo, o score correto para o caso apresentando na questão é: 
- Abertura ocular espontânea: 4; 
- Resposta verbal confuso (respondeu à pergunta de maneira incorreta): 4; 
- Movimento de retirada: 5; 
- Score de 13. 

Gabarito mantido. 

 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'B'. As queimaduras são lesões decorrentes de agentes (tais 
como a energia térmica, química ou elétrica) capazes de produzir calor excessivo que danifica os 
tecidos corporais e acarreta a morte celular. Tais agravos podem ser classificados como 
queimaduras de primeiro grau, de segundo grau ou de terceiro grau. Esta classificação é feita 
tendo-se em vista a profundidade do local atingido. Por sua vez, o cálculo da extensão do agravo 
é classificado de acordo com a idade. Nestes casos, normalmente utiliza-se a conhecida regra dos 
nove, criada por Wallace e Pulaski, que leva em conta a extensão atingida, a chamada superfície 
corporal queimada (SCQ).  

A questão está referindo-se a classificação das queimaduras, logo a regra dos nove é utilizada 
para obtenção da extensão atingida da queimadura, no entanto, a alternativa E está incorreta. 
- Queimaduras de primeiro grau atingem apenas a epiderme, logo a alternativa A está incorreta. 
- Queimaduras de terceiro grau atingem toda a espessura da pele, geralmente não são doloridas, 
porque as terminações nervosas são destruídas, logo, a alternativa C está incorreta. 
- Queimaduras de primeiro grau causam dor leve à moderada, comuns em queimaduras solares, logo a 
alternativa D está incorreta. 
No entanto, a alternativa B está correta, pois as queimaduras de segundo grau atingem a epiderme e a 
derme, ocasionando dor severa, por estarem presentes as terminações nervosas. Gabarito mantido. 

 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão refere-se às atividades Privativas do 
enfermeiro. Disponível em Art.11 - Cap I. Logo, o capítulo II do Art 11 envolve o profissional enfermeiro 
como integrante da equipe de saúde não sendo somente privativo deste profissional. Gabarito mantido. 

 

 
 
 

 



QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'E'. Conforme o Programa Nacional de Segurança do Paciente, 
disponível 
em<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/documento_referencia_programa_nacional_seguranca.
pdf> foram criados 4 eixos, são eles: 
Eixo 1- O estímulo a uma prática assistencial segura. 
Eixo 2- Envolvimento do cidadão na sua segurança. 
Eixo 3- Inclusão do tema segurança do paciente no ensino. 
Eixo 4- O incremento de pesquisa em segurança do paciente. 

Logo, a Criação dos núcleos de segurança do paciente (alternativa E) não se configura um eixo e 
sim ações a serem desenvolvidas dentro do eixo 1. Mantenho gabarito 
 

 
CARGO(S): FISIOTERAPEUTA 

 
 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'D'. De acordo com a bibliografia utilizada para elaboração da 
questão, MENDONÇA, L.M., OLIVEIRA, R.R.. Fisioterapia esportiva e traumato-ortopédica, pág 122, a 
resposta correta é a D, pois a letra A avalia a incapacidade física, a letra B é incorreta, pois também 
avalia a capacidade física, a letra C avalia maior qualidade de vida e a letra E varia de 0 a 7. Mantida a 
questão. 

 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'A'. O erro de digitação não altera o sentido e significado do 
teste, o qual não existe nenhum outro correlacionado. Mantida a questão. 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com a bibliografia utilizada para elaboração da 
questão, NICOLAU, C.M., ANDRADE, L.B. pág 16, ¨Não foram encontradas evidências cientificas para 
a realização da manobra de compressão/descompressão em pediatria e neonatologia. Embora essa 
técnica auxilie na remoção do muco, pois aumenta o tempo expiratório, não contribui para a re-
expansão pulmonar em pediatria, pois, para que isso ocorra, é necessária a utilização de altas 
pressões inspiratórias. Mantida a questão. 

 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'C'. A afirmativa I não exclui outros profissionais e fala  
principalmente médico e enfermeiros, a II está incorreta, pois não é só em medicina preventiva, e sim 
em terapêutica e reabilitadora, e a III está correta. Mantida a questão. 
 
 

 

 
CARGO(S): PSICÓLOGO 

 
 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'A'. A teoria triangular do amor foi desenvolvida por Robert 
Sternberg. 

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'D'. O subteste que NÃO utiliza o Livro de Estímulos na 
aplicação, da Escala Wechsler de Inteligência para Crianças – 4ª Edição (WISC-IV) é Dígitos. 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'C'. A alternativa que NÃO é um Fenômeno Especial na técnica 
de Zulliger, conforme Vaz e Alchieri (2016) é Fragmentos, que está relacionada a Conteúdos. 

 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'B'. A alternativa que NÃO é um Determinante na técnica de 
Zulliger, conforme Vaz e Alchieri (2016) é Global, que é uma Localização, e não um Determinante. 
 

 

 
CARGO(S): MÉDICO VETERINÁRIO 

 
 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'A'. Os termos citados nas alternativas correspondem fielmente 
ao enunciado na obra bibliográfica (MAPA, 2009), que serviu de base para a formulação da questão.  

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi formulada sobre o que está preconizado na 
Lista de Doenças de Notificação Obrigatória do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (IN 
50 de 2003) e na publicação científica 503, da Organização Mundial da Saúde, de autoria de Pedro 
Acha e Boris Szyfres. 

 



  

 
CARGO(S): MÉDICO CIRURGIÃO 

 
 

 
QUESTÃO: 39 – ANULADA. O enunciado está errado, pois faltou a palavra NÃO na última frase. 
 

 

 
MATÉRIA: DIREITO: EMPRESARIAL/CIVIL/PENAL 

 
 

 
CARGO(S): AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 

 
 

 
QUESTÃO: 50 - MANTIDA alternativa 'A'. De início, observa-se que o recorrente se insurge contra a 
questão 50, a qual é inexistente. Não localizei no caderno de provas aplicado tal questão. A que mais 
se assemelha às razões recursais é a de número 10. Todavia, com relação à questão 10, também não 
lhe assiste razão. O crime narrado amolda-se ao previsto no inciso II do art. 3 da Lei 8137/90, sendo, 
portanto, crime contra a ordem tributária, como consta na alternativa A, que está, portanto, correta. Não 
se trata de crime de corrupção passiva, em razão do princípio da especialidade, pois há crime 
específico sobre o caso. Nesse sentido, por exemplo, a jurisprudência do STJ (HC 465797/PR, bem 
como AgInt no REsp 1731906/AC)  
 

 

 
MATÉRIA: DIREITO: TRIBUTÁRIO 

 
 

 
CARGO(S): AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 

 
 

 
QUESTÃO: 56 - ANULADA. A questão não apresenta resposta correta. Conforme se depreende da 
leitura da Jurisprudência em Teses n. 64 do STJ, a única alternativa incorreta seria a alternativa "II", 
não havendo resposta correta a ser assinalada por equívoco do enunciado. 

 

 
QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'B'. O programa constante do Edital indica que será exigido do 
candidato o conhecimento acerca de "tributos de competência dos Estados e do Distrito Federal 
(impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições para custeio do regime previdenciário)”. 
Assim, inexorável o conhecimento da Lei Complementar n. 87/1996. Quanto ao teor das assertivas, 
vide, por todas, Jurisprudência em Teses do STJ, n. 121. Indefiro. 

 

 
QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme explicitado no enunciado da questão, a exigência 
veiculada dizia respeito à interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao tema. Na 
hipótese específica da assertiva I, o texto pode ser extraído da leitura do acórdão da ADI 2006 MC, in 
verbis “A criação de imunidade tributária é matéria típica do texto constitucional, enquanto a de isenção 
é versada na lei ordinária; não há, pois, invasão da área reservada à emenda constitucional quando a 
lei ordinária cria isenção. O poder público tem legitimidade para isentar contribuições por ele instituídas, 
nos limites das suas atribuições” (art. 149 da Constituição). [ADI 2.006 MC, rel. min. Maurício Corrêa, j. 
1º-7-1999, P, DJ de 24-9-1999.]. Assim, indefiro. 
 

 

 
MATÉRIA: AUDITORIA 

 
 

 
CARGO(S): AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 

 
 

 
QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'D'. De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade NBC 
TA 705, DE 17 de junho de 2016. “O auditor deve expressar uma "Opinião com ressalva" quando: 
(a)  ele, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as distorções, 
individualmente ou em conjunto, são relevantes, mas não generalizadas nas demonstrações contábeis; 
ou 
(b)  não é possível para ele obter evidência apropriada e suficiente de auditoria para fundamentar sua 
opinião, mas ele conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as 

 



demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes, mas não generalizados”. 
Os itens “a” e “b” acima contêm a mesma redação dos itens I e II da questão 17. Logo, estes 

estão corretos, em consonância com as normas vigentes. A resposta correta, portanto, é: D) Apenas a I 
e a II. 

 
QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'B'. O débito na conta caixa refere-se ordinariamente a um 
ingresso financeiro, salvo a hipótese de registro de algum estorno. Do mesmo modo, a conta Custos 
dos Serviços Prestados geralmente só é debitada, ocasião em que são apropriados ao resultado os 
custos incorridos na prestação dos serviços. Essa conta somente é creditada por ocasião de eventual 
estorno ou no encerramento do exercício, ocasião em que todas contas de resultado são encerradas 
(zeradas). A hipótese de estorno, portanto, também fica descartada, especialmente se considerados o 
histórico e a documentação que deu suporte ao lançamento. 

Não se descarta também a possibilidade de erro, ainda que esta, tecnicamente seria muito difícil 
de ocorrer tal como se apresenta o caso concreto, especialmente por que as contas de Receita são 
diametralmente opostas às contas de Despesas (geralmente são codificadas a partir dos algarismos 4 
e 3, respectivamente) e registros nas colunas (débito/crédito) de forma inversa chamam bastante 
atenção. Portanto, conforme constou na alternativa B “O lançamento apresenta fortes indícios de que 
seja fraudulento.” Além do quê, todas as demais alternativas são totalmente descartadas. 

 

 
QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'A'. Os custos diretos e indiretos dos serviços prestados 
somente podem ser computados para tal se contribuíram para a prestação dos serviços, os demais 
gastos, tais como despesas administrativas, financeiras e de vendas são despesas operacionais, não 
integram o Custo dos Serviços Prestados. No caso específico dessa questão somente os gastos 
descritos no item I não compõem o Custo dos serviços prestados. Portanto, a alternativa correta é a da 
A. 
 

 

 
MATÉRIA: CONTABILIDADE 

 
 

 
CARGO(S): AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 

 
 

 
QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'A'. Na contratação, a empresa debitou a conta Despesas 
Financeiras a Apropriar, pelo valor de R$ 120,00. Mensalmente esse valor foi sendo creditado nessa 
conta pelo valor de R$ 40,00, a débito de uma conta de Despesa Financeira, obedecendo ao regime de 
competência. Logo, a única alternativa correta é a da letra A: “Ao final dos meses de janeiro, fevereiro e 
março a empresa debitou a conta Despesas Financeiras pelo valor de R$ 40,00 a cada mês”. 
  

 

 
MATÉRIA: INFORMÁTICA 

 
 

 
CARGO(S): AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 

 
 

 
QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'A'. O conteúdo dessa questão está devidamente previsto no 
item "1. Segurança da informação", do Programa de "Nível Superior", "Informática", desse concurso. O 
recurso não realizou nenhuma ponderação sobre a montagem da questão e seu conteúdo técnico, 
apenas apresentou recurso sobre as normas que, ao seu ver, são caras (R$ 1.104,00) e estão em 
inglês. Ressalte-se que, antes de se inscrever para esse concurso, foi-lhe disponibilizado acesso ao 
Programa e, portanto, deveria, ter avaliado se valeira a pena ou não se inscrever em tal certame e não 
questionar a bibliografia após a realização do concurso. 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: 32 - MANTIDA alternativa 'C'. O conteúdo dessa questão está devidamente previsto no 
item "6. Fundamentos de engenharia de software", do Programa de "Nível Superior", "Informática", 
desse concurso. Segundo o recurso, todas as alternativas são falsas, o que está incorreto. Para 
responder adequadamente essa questão, era necessário conhecer o manual do SISP, versão 2.2 
(versão disponível na época do concurso), especificamente o item que diz respeito a Estimativa de 
Prazo de Projetos de Software. A figura 2 "Relação entre a Estimativa de Prazo e de Esforço (SISP 
2.2)" foi retirada do SISP. O conteúdo dessa questão deveria ser de conhecimento de todo profissional 
de informática que trabalha com a gerência de projetos de desenvolvimento de software, pois permite 
estimar, antecipadamente, o prazo de conclusão de um projeto de software. Para isso é necessário 
conhecer a fórmula de Capers Jones, que foi omitida intencionalmente. A fórmula é a seguinte: Td = V 
t, onde t é expoente de V. Nessa fórmula, tem-se as seguintes identificações: 
Td: prazo de desenvolvimento 
V: tamanho do projeto em pontos de função 
t: o expoente t é definido de acordo com a Tabela 8 
To: tempo que acarreta o menos custo 
Deve-se considerar, ainda, que To = 2 Td e que é impossível terminar em menos que 0,75 * Td. 
Portanto, passa-se, a seguir, a justificar cada um dos itens da resposta: 
I. É impossível concluir tal software em 7 meses: item Verdadeiro, uma vez que 75% de 10 meses = 7,5 
meses 
II. É impossível concluir tal software em 8 meses: é falso, como também afirmado pelo candidato e, 
uma vez que 75% de 10 meses = 7,5 meses 
III. O tempo que acarreta menor custo (To) é de 10 meses: é falso, como também afirmado pelo 
candidato, pois To = 2 Td = 20 meses 
IV. O tempo que acarreta menor custo (To) é de 20 meses: é verdadeiro, pois To = 2 Td = 20 meses 
Pede-se para consultar a bibliografia SISP 2.2, página 37 a 39. 

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. 

 



 
 

 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA FINANCEIRA/ESTATÍSTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
 

 
CARGO(S): AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 

 
 

 

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'D'. Questão mantida, pois apresenta aplicação simples de juro 
e não necessita de tabela auxiliar para cálculo. 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'D'. Questão mantida, não é necessária uma tabela para o 
auxílio do cálculo. 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'A'. O conhecimento específico citado está compreendido 
dentro do âmbito da estatística. Sendo assim, mantida a questão por não haver impedimento algum na 
ocorrência desse tópico no concurso. 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão trata-se de um cálculo de média ponderada e 
mediana. Ambas foram pedidas e podem ser obtidas com os dados das tabelas do exercício. No caso 
da aplicação de média ponderada, basta a aplicação da fórmula e a mediana é obtida diretamente da 
observação da tabela. A questão deve ser mantida.  

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'E'. Questão mantida, de fato, como as duas preposições 
podem ser representadas por "p" e "q", temos que (p->q)=(~p v q)=p ^ ~q e portanto a letra correta é a 
letra E, que consta a devida representação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
NÍVEL ALFABETIZADO 

 
 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS GERAIS 

 
 

 
CARGO(S): AUXILIAR DE COZINHEIRO 

 
 

 
QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'E'. A referida questão tem como pergunta que atrativo turístico 
de Imbé está ilustrado em seu brasão e dentre alternativas apresenta: A) A Igreja Matriz. B) A imagem 
do santo padroeiro da cidade. C) A sede do CECLIMAR. D) A ponte Giuseppe Garibaldi. E) As molhes 
da barra.  O Brasão de Imbé tem as seguintes características: Escudo português, partido ao centro por 
uma faixa marrom escuro, entre linhas paralelas sinuosas, representando os molhes de pedras 
irregulares, constituído junto à foz do Rio Tramandaí; sobre os molhes vê-se plantados, a destra, cinco 
ramos da espécie vegetal, conhecida como Imbé, de cujo vegetal, na cor sinople (verde), se originou o 
nome do Município; sobre os molhes, em diagonal, ao centro, uma prancha de surf, esporte e lazer 
praticado pelos jovens no oceano; a sinistra, com uma parte tendo como fundo os molhes e outra parte 
tendo como fundo, o blau (azul) e o áureo (amarelo) um peixe na cor cinza, preso por uma vara de 
pescar; sobre os molhes, a sinistra, em áureo (amarelo) a representação do sol nascente, sobre fundo 
blau (azul), significando o alvorecer do Município e o azul do céu ; abaixo dos molhes uma faixa estreita 
áurea (amarela) que termina em cinco abas onduladas, com formas côncavas interligadas em ponta e, 
em fundo blau (azul) linhas onduladas com formas corcovas se contrapondo; aparece ao centro a figura 
de um boto na cor cinza, espécime de mamífero aquático encontradiço no oceano, em especial próximo 
a foz do rio Tramandaí. 

 

   


