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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA/RN 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

RECORRENTE:007163 e OUTROS  

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Segundo Leila Lauar Sarmento em “Gramática em textos 2ª edição rev. São Paulo: Moderna, 2205”, na 

enumeração de lei, decretos, artigos, avisos, circulares, portarias e outros textos oficiais com algarismos 

arábicos até o décimo, cardinais a partir do dez. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 
QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O verbo chegar não aceita a preposição “EM”, e sim a preposição “A”. O correto seria dizer: 

A noiva chegou atrasada à igreja (a – preposição + a – artigo). 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
 

QUESTÃO 17 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 19 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 
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QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O movimento de entrada e saída da comunidade deve ser realizado e cadastrado. Isso chama-se 

migração. Quando tudo isso é anotado tem-se informações que vão permitir à equipe de saúde e ao 

grupo de trabalho que vai fazer o diagnóstico de saúde da comunidade realizar o diagnóstico 

demográfico. 

 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O Enunciado da questão é claro e pede a Exceção. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O Mosquito Aedes Aegypti pica o ser humano, tanto macho quanto  a fêmea, mas somente esta pode 

transmitir a dengue por se alimentar de sangue. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O Item III da questão traz a palavra “necessariamente” que a torna incorreta. 

Como o próprio candidato afirma ‘tem mais chances’, mas não significa dizer necessariamente. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

“A terapêutica indicada é a hidratação oral, através do sal de reidratação oral (SRO), que simplificou o 

tratamento e vem contribuindo significativamente para a diminuição da mortalidade por diarreias. O 

esquema de tratamento independe do diagnóstico etiológico, já que o objetivo da terapêutica é reidratar 

ou evitar a desidratação. O esquema terapêutico não é rígido, administrando-se líquidos e o SRO de 

acordo com as perdas. Se houver sinais de desidratação, administrar soro de reidratação oral, de acordo 

com a sede.” (Ministério da Saúde, Coordenação da Saúde Materno Infantil). 

 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com o Manual de Vigilância e Controle da Leshmaniose visceral (2006), são medidas 

de controle para essa doença: uso de mosquiteiro com malha fina, telagem de portas e janelas, uso de 

repelentes, não se expor nos horários de atividade do vetor (crepúsculo e noite) em ambientes onde este 

habitualmente pode ser encontrado, limpeza urbana, eliminação dos resíduos sólidos orgânicos e destino 

adequado dos mesmos, eliminação de fonte de umidade, não permanência de animais domésticos dentro 

de casa, entre outras, certamente contribuirão para evitar ou reduzir a proliferação do vetor e a rotina de 

captura de cães errantes. 

 A vacina antileishmaniose visceral canina, é citada também como uma medida de controle, 

porém, não tem constatação de seu custo-benefício e efetividade para o controle de reservatório de 

leishmaniose visceral canina em programas de saúde pública, sendo as outras medidas de controle mais 

eficazes nesse combate, segundo o referido manual. 

 No que confere a eutanásia, consiste em uma medida de controle recomendada a todos os 

animais sororreagentes e/ou parasitológico positivo. 

 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: AGENTE DE TRÂNSITO 

 
RECORRENTE:007183 e OUTROS  

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Segundo Leila Lauar Sarmento em “Gramática em textos 2ª edição rev. São Paulo: Moderna, 2205”, na 

enumeração de lei, decretos, artigos, avisos, circulares, portarias e outros textos oficiais com algarismos 

arábicos até o décimo, cardinais a partir do dez. 

 

Portanto a única alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O HD ou Disco Rígido, seja ele interno ou externo ao gabinete do computador, não é essencial para o 

seu funcionamento tendo em vista que o mesmo pode ser utilizado através de um CD, DVD, Pen Drive 

ou através de uma rede internet. 

 

Portanto a única alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
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CARGO: ARTÍFICE 

 
RECORRENTE:007170 e OUTROS  

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Em “Não ______disseram para comparecer? É iniciada por um advérbio de negação e, segundo as 

normas gramaticais referente à colocação pronominal, quando uma oração apresentar a palavra negativa, 

o uso da próclise se faz necessário. 

 

Portanto a única alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 
RECORRENTE:007170 e OUTROS  

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Caso “muitos” fosse advérbio de intensidade, o mesmo obrigatoriamente deveria estar no singular, já 

que não há flexão nos advérbios, portanto, em: “Muitos brasileiros estão...”, a palavra em destaque 

trata-se de pronome indefinido, pois não se sabe ao certo o número de brasileiros na frase. 

 

Portanto a única alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Segundo Leila Lauar Sarmento em “Gramática em textos 2ª edição rev. São Paulo: Moderna, 2205”, na 

enumeração de lei, decretos, artigos, avisos, circulares, portarias e outros textos oficiais com algarismos 

arábicos até o décimo, cardinais a partir do dez. 

 

Portanto a única alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 
QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O verbo chegar não aceita a preposição “EM”, e sim a preposição “A”. O correto seria dizer: 

A noiva chegou atrasada à igreja (a – preposição + a – artigo). 

 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
 

QUESTÃO 17 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 19 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O HD ou Disco Rígido, seja ele interno ou externo ao gabinete do computador, não é essencial para o 

seu funcionamento tendo em vista que o mesmo pode ser utilizado através de um CD, DVD, Pen Drive 

ou através de uma rede internet. 

 

Portanto a única alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Calc, Writter e  Impress não fazem parte do suíte de aplicativos Microsoft Office e sim BROffice ou 

Libre office. 
 

Portanto a única alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O nome correto da tecnologia é simplesmente Flash, não podendo existir outro termo mais correto ou 

completo. Adobe Flash Player é apenas um produto da tecnologia onde Adobe é fabricante, Flash é 

tecnologia e Player é sua função. 
 

Portanto a única alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

É possível enviar e-mails com quaisquer campos em branco, exceto o endereço do destinatário. 

 

O envio correto trata-se do emissor enviá-lo e o destinatário recebe-lo. A forma como vai ser tratado o 

conteúdo recebido é irrelevante. 

Portanto a única alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

RECORRENTE:007114 e OUTROS  

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O enunciado é claro quando diz marcar a alternativa onde toas as palavras (a frase toda) esteja escrita de 

forma correta, isso quer dizer que das quatro, um está totalmente correta e as outras três erradas, isso 

implica também em coesão, coerência, pontuação etc. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

A Soma total do resultados é 3.127. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 



  

 

 

Rua Benjamim Constant, 2082 – centro/norte – CEP: 64000-280 – Teresina – Piauí  
fone/fax (86) 3223-9392 / 9442-2189  -  CNPJ: 04.751.944/0001-51   

site: www.funvapi.com.br    -   e-mail: fjvale@hotmail.com   

 

CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

RECORRENTE:007128 e OUTROS  

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O artigo 37 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional não prevê continuação dos estudos na 

modalidade EJA para Educação Infantil, somente para o ensino fundamental (15 anos) e médio (18 

anos), portanto não abrange toda a educação básica. 

 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Em “INDISPENSÁVEL” não ocorreu acréscimo simultâneo do afixo, logo e resolvermos retirar um do 

elementos, a palavra continuará a existir. Observe abaixo: 

 

In  +  dipens   +  avel 

 
Prefixo             sufixo 

 

               dispensável (sem o prefixo) 

 

Logo, “indispensável”, é formado por derivação prefixal e sufixal. 

 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Na alternativa “A” “Vossa Santidade, o Papa Francisco, reza pela paz no Oriente Médio”, não estamos 

falando diretamente com a peoa e sim, sobre a pessoa. O correto seria: Sua Santidade, o Papa....” 

 

Ao empregar o Vossa ou Sua, considere o contexto em que a mesma estão inseridos. Veja abaixo: 

 

“Vossa Excelência, Senador Aurélio, deve satisfação...”, nesse exemplo o uso do Vossa está correto. 

 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUTIFICATIVA 

 

Em: “O cinema da cidade de Cruzeta ficava à distância de...” há locução adverbial formada por 

preposição e palavra feminina (a distância), logo não é facultativo e sim obrigatório o uso da crase.  

 

Na alternativa “C” não é obrigatório o uso da crase. Veja: “O jovem soldado avisou à Marieta...” 

Nesse caso “pode” ou “não pode” ocorrer crase, pois está diante de substantivo próprio feminino. Caso 

haja familiaridade ocorre crase, caso contrário, não. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNTIVA CORRETA “C” 

 

 

CARGO: MOTORISTA 
 

RECORRENTE:007101 e OUTROS  

 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Gentílico e Pátrio são sinônimos. A diferença é que são usados para referir-se à origem do ser, logo 

acompanham os substantivos. Sua classificação correta é “adjetivo gentílico”. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 13 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

240 2            24 . 3 . 5     número divisores 

120 2                                         (4 +1) . (1 + 1) . (1+1) 

  60 2                                              5    .      2     .     2 = 20, logo possui 20 divisores 

  30 2 

  15 3 

    5 5 

    1 

                                 Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O MMC de 15,20 e 24 é realmente 120, mas para obrar sempre 1, é necessário que e faça 120 + 1 = 121 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

1

3
+

1

2
=

2+3

6
=

5

6
  

 

 

1 - 
5

6
 = 

6−5

6
 = 

1

6
, logo, 

1

6
 corresponde a 320 reais, logo 320 x 6 = 1920 

 

Portanto a alternativa correta é a divulgada  no Gabarito Oficial. 
 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

 
RECORRENTE:007135 e OUTROS  

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Fica a critério de quem escreve usar o QUE ou não, é facultativo mediante o contexto. Veja: 

 

“Não, não creio possa jamais atende-lo...” 

 

Observe que a palavra “jamais” se apresenta após a forma verbal “possa”, logo se subentende a presença 

do “que”.  

 

Portanto a única alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 

 
RECORRENTE:007154 e OUTROS  

 

QUESTÃO 22 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Reduzir (ou eliminar) o risco de quedas, não implica apenas em atuar nos fatores extrínsecos 

(iluminação, pisos escorregadios, escadas inseguras) mas também atuar nos fatores intrínsecos através 

da estabilização da doença, melhorar a mobilidade funcional, providenciar exercícios que aumentem a 

força e a flexibilidade, treinamento de marcha e equilíbrio, treinamento funcional, etc. 

 

Bibliografia: Manual de Sobrevivência para a Fisioterapia, 2010, Editora Guanabara Koogan. 

Página 497. 

 

Portanto a única alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 
QUESTÃO 34 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 
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CARGO: ODONTÓLOGO 

 
RECORRENTE:007134 e OUTROS  

 

QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

A prova foi elaborada para ser aplicada no Brasil e não no exterior como alega o candidato que tem que 

ater-se ao que diz o enunciado. 

Uma empregada, ainda que tenha o poder aquisitivo grande, pelo menos nas casas dos patrões, não têm 

acesso a tantas opções citadas pelo candidato. E nem mesmo os canais fechados exibem regularmente 

novelas à tarde. 

 

Portanto a única alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Aminoglicosídeo: Ligam-se à fração 30S dos ribossomos inibindo a síntese protéica ou produzindo 

proteínas defeituosas. Para atuar, o aminoglicosídeo deve primeiramente ligar-se à superfície da célula 

bacteriana e posteriormente deve ser transportado através da parede por um processo dependente de 

energia oxidativa. 

Eritromicina: Sua ação ocorre através da inibição da síntese protéica dependente de RNA, através da 

ligação em receptores localizados na porção 50S do ribossoma, particularmente na molécula 23S do 

RNA, impedindo as reações de transpeptidação e translocação. 

Portanto a síntese de proteínas estranhas ao metabolismo bacteriano ocorre somente com os 

aminoglicosídeo 

Amato Neto V, Nicodemo AC, Lopes HV. Antibióticos na prática clínica. 6ª ed. São Paulo: Sarvier 

Editora; 2007. 

Walter Tavares. Antibióticos e Quimioterápicos para o clínico. 1ª ed. São Paulo: Atheneu; 2006. 

Portanto a única alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
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CARGO: PSICÓLOGO 

 
RECORRENTE:007161 e OUTROS  

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Segundo o CID 10 

 

"Retardo Mental - Parada do desenvolvimento ou desenvolvimento incompleto do funcionamento 

intelectual, caracterizados essencialmente por um comprometimento, durante o período de 

desenvolvimento, das faculdades que determinam o nível global de inteligência, isto é, das funções 

cognitivas, de linguagem, da motricidade e do comportamento social. O retardo mental pode 

acompanhar um outro transtorno mental ou físico, ou ocorrer de modo independentemente. E encontra-

se classificado no F70-79). 

 

Segundo o mesmo material CID 10 , o transtorno global do desenvolvimento é: Grupo de transtornos 

caracterizados por alterações  qualitativas das interações sociais recíprocas e modalidades de 

comunicação e por um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. 

Estas anomalias qualitativas constituem uma característica global do funcionamento do sujeito, em 

todas as ocasiões. Encontra-se classificado no F84. Nos quais tem a seguinte subdivisão: 

CID-10 

TRANSTORNOS INVASIVOS DO DESENVOLVIMENTO 

F84.0 – Autismo Infantil 

F84.2 – Síndrome de Rett 

F84.3 – Outro Transtorno Desintegrativo da Infância 

F84.5 – Síndrome de Asperger 

F84.1 – Autísmo Atípico 

F84.4 – Transtorno com Hipercinesia Associada a Retardo Mental e a 

Movimentos Estereotipados 

F84.8 – Outros Transtornos Globais do Desenvolvimento. 

F84.9 – Transtornos Globais não Especificados do Desenvolvimento. 

 

Portanto, mesmo sendo parecido os conceitos, o CID 10, classifica em grupos diferentes o retardo 

mental dos demais transtornos supracitados. O que não podemos confundir que o retardo mental pode 

estar associado a algum item deste grupo ( como ocorre no F84.4), mas não faz parte do grupo que foi 

citado na questão. 

 

Portanto a única alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

RECORRENTE:007143 e OUTROS  

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Segundo Leila Lauar Sarmento em “Gramática em textos 2ª edição rev. São Paulo: Moderna, 2205”, na 

enumeração de lei, decretos, artigos, avisos, circulares, portarias e outros textos oficiais com algarismos 

arábicos até o décimo, cardinais a partir do dez. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O verbo chegar não aceita a preposição “EM”, e sim a preposição “A”. O correto seria dizer: 

A noiva chegou atrasada à igreja (a – preposição + a – artigo). 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 19 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

A ordem em que as palavras álcool e gasolina aparecem deixa claro que  razão é de álcool para gasolina 

e não o contrário. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO: PROFESSOR POLIVALENTE 

 
RECORRENTE:007185 e OUTROS  

 

QUESTÃO 19 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÕ NULA 

 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A Lei Nº 11.274, de 06 de fevereiro de 2006, alterou a redação dos artigos 30, 32, 87 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e dispôs sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino 

fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis ) anos de idade é a mais recente não havendo 

alteração. 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

 

CARGO: AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS 

 
RECORRENTE:007127 e OUTROS  

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Apesar do texto do código nacional objetivar em seu texto no território "da entidade tributante," e não 

"município". É preciso compreender que nos municípios existem orgãos/entidades representativas 

também do Estado, e da União, e segundo artigo 1° da Constituição Federal, nos diz: A Republica 

Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal. Portanto quando se coloca município não se pode subtender que a aplicabilidade da lei se 

restringe somente a territoriedade, como questionado pelo candidato a ponto de invalidar a opção. 

 

TEXTO DA CF/1988: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 
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III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição . 

TEXTO DA LEI NO CÓDIGO TRIBUTÁVEL NACIONAL: 

 

SEÇÃO IV 

Domicílio Tributário 

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma 

da legislação aplicável, considera-se como tal: 

I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o 

centro habitual de sua atividade; 

II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, 

em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento; 

III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no 

território da entidade tributante. 

§ 1º Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, 

considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou 

da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. 

§ 2º A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte 

a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. 

Portanto a única alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

 


