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CONCURSO – EDITAL 001/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA -1º AO 5º ANO 
 

RECORRENTE: 100006 e Outros 
 
QUESTÃO 09 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A frase da alternativa “A” apresenta aposto especificador, enumerativo, a da alternativa “B” é 
aposto enumerativa, o da alternativa “C” é aposto resumitivo e na alternativa “D” não há aposto, 
há o vocativo “meu amigo”. Portanto, o enunciado pede que se assinale a alternativa em que 
NÃO ocorre qualquer tipo de aposto, o que confere à alternativa “D”. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 10 
RECURSO IMROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

O verbo “haver” no sentido de “existir” é impessoal, isto é, não possui sujeito; deve, portanto, 
ficar na terceira pessoa do singular. A frase I – “Talvez ainda _____ alguns exemplares desta 
famosa obra literária” deve ser completada com “haja” (verbo haver, no sentido de existir – 
Talvez ainda “existam” alguns exemplares...).  

A frase II deve ser completada com “existirem”, pois o verbo “existir” é pessoal e por esse motivo 
possui sujeito e com ele deverá concordar. Observe que há duas orações: a primeira é “o 
advogado declarou” e classifica-se como principal; a segunda é “não existirem provas contra 
seu cliente” que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Portanto, a concordância 
se faz com “provas” que está no plural. 

A lacuna da frase IV deve ser preenchida com “podem”, pois “nas locuções verbais com os 
verbos auxiliares poder e dever, na voz passiva sintética, o verbo auxiliar concordará com o 
sujeito”. O sujeito da frase é “árvores” e a locução é “podem cortar”. 

Pelo exposto, a alternativa que preenche corretamente as lacunas é a que se encontra na letra 
“B”. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 11 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

2.4. TENDÊNCIA LIBERAL TECNICISTA 

A escola liberal tecnicista atua no aperfeiçoamento da ordem social vigente (o sistema 
capitalista), articulando-se diretamente com o sistema produtivo; para tanto, emprega a ciência 
da mudança de comportamento, ou seja, a tecnologia comportamental. Seu interesse principal 
é, portanto, produzir indivíduos “competentes” para o mercado de trabalho, não se preocupando 
com as mudanças sociais. 

Fonte: SILVA, Délcio Barros da. As Principais Tendências Pedagógicas na Prática Escolar 
Brasileira e seus Pressupostos de Aprendizagem. (s/d) apud LIBÂNEO, José 
Carlos. Democratização da Escola Pública. São Paulo : Loyola, 1990. 

Disponível em: <http://coral.ufsm.br/lec/01_00/DelcioL&C3.htm>. 

Em tempo: A inserção do nome do autor no enunciado da questão é uma praxe acadêmica e 
uma norma jurídica, pois toda citação deve ser acompanhada de sua fonte, caso contrário pode 
ser considerada como plágio. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com o enunciado da questão, é pertinente ao conteúdo “o movimento histórico da 
renovação pedagógica’ (tendências pedagógicas). A proposta idealizadora da matemática 
moderna, serviu de base para a construção dos PCNS. 

 
SEGUE ESCLARECIMENTOS: 

“No Brasil, o Movimento da Matemática Moderna esteve sob a coordenação do professor 
Osvaldo Sangiorgi, que difundiu as ideias do movimento. O objetivo era reformular e atualizar 
os currículos escolares. Essas questões eram discutidas nos encontros, que reuniam grandes 
pesquisadores para debater como melhorar o ensino da Matemática trazendo-o para o contexto 
social dos indivíduos (Maccarini, 2010). A prioridade era promover o ensino da Matemática 
baseado na Lógica, Álgebra, Topologia e na Teoria dos Conjuntos. De acordo com Fiorentini 
(1995, apud Maccarini, 2010, p. 14), “a Matemática foi tratada como se neutra, pronta e 
acabada, e não tivesse relação alguma com questões sociais e políticas”. Dentro dessa 
perspectiva, o Movimento da Matemática Moderna também recebeu críticas pertinentes dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), a partir desse movimento que priorizou a linguagem 
e a simbologia que não eram adequadas às crianças em diferentes faixas etárias, não 
observando a fase de desenvolvimento psicológico e neurológico infantil. Para alguns 
estudiosos e pesquisadores, isso foi considerando o fracasso do Movimento da Matemática 
Moderna.” 
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Diante do exposto, reitero a alternativa “C) Na linguagem e a simbologia que não eram 
adequadas às crianças em diferentes faixas etárias, não observando a fase de desenvolvimento 
psicológico e neurológico infantil.” como a correta. 
 
FONTE: 
https://educacaopublica.cederj.edu.br/artigos/16/13/a-prtica-do-professor-de-matemtica-dos-anos-iniciais-da-
formao-inicial-ao-cotidiano-da-ao-educativa 
 

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

QUESTÃO 28 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

O concurso está na fase de recursos de Gabarito 

 
QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 
De acordo com o enunciado da questão 35, é pertinente ao conteúdo: questões práticas sobre 
o ensino de ciências nas séries iniciais do ensino fundamental, a única alternativa que não 
estabelece relação meio ambiente/seres vivos, é a letra b portanto é a exceção que pede a 
questão. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 
A questão é referendada pelo conteúdo “questões práticas sobre o ensino da língua 
portuguesa nas séries iniciais do ensino fundamental, prevista no edital. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

RECORRENTE: 101093 e Outros 
 

QUESTÃO 03 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO  
ALTERNATIVA CORRETA “B” 
 

https://educacaopublica.cederj.edu.br/artigos/16/13/a-prtica-do-professor-de-matemtica-dos-anos-iniciais-da-formao-inicial-ao-cotidiano-da-ao-educativa
https://educacaopublica.cederj.edu.br/artigos/16/13/a-prtica-do-professor-de-matemtica-dos-anos-iniciais-da-formao-inicial-ao-cotidiano-da-ao-educativa
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QUESTÃO 05 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 

QUESTÃO 06 
RECURSO IPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A língua coloquial ou oral permite variações que a língua culta não aceita como de prestígio, é 
passageira e encontra-se em permanente renovação, não requer escolarização, sendo um 
processo aprendido socialmente. Portanto, não há justificativa plausível para a anulação da 
referida questão.  

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

 

QUESTÃO 16 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO  
ALTERNATIVA CORRETA “D” 
 
QUESTÃO 18 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

A língua coloquial ou oral permite variações que a língua culta não aceita como de prestígio, é 
passageira e encontra-se em permanente renovação, não requer escolarização, sendo um 
processo aprendido socialmente. Portanto, não há justificativa plausível para a anulação da 
referida questão.  

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

QUESTÃO 20 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

De acordo com VOLP (Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa), com o Dicionário da 
Língua Portuguesa Evanildo Bechara e diversas gramáticas, a palavra “herpes” é um 
substantivo pertencente ao gênero masculino 
 
Fonte: Academia Brasileira de Letras para consultar no VOLP, disponível em: 
https://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-vocabulario. 
 

CLÃ – substantivo masculino – Tribo constituída de várias famílias de origem comum, entre os 
antigos gálios, escoceses e irlandeses. Grupo de famílias que descendem de ancestrais 
comuns. Grupo de pessoas que pertencem a uma só família. Grupo de pessoas unidas por 
interesses comuns. Facção, partido.  

Fonte: Dicionário Michaelis, disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-
portugues/busca/portugues-brasileiro/CL%C3%83/>.HERPES – substantivo masculino – que 

https://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-vocabulario
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se caracterizam pela erupção de pequenas bexigas, cujo interior contém líquido e que 
provocam dor ao se romper.  

Fonte: Dicionário Michaelis, disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-
portugues/busca/portugues-brasileiro/HERPES/>. 

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

RECORRENTE 100731 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O candidato não especificou a qual questão se referia. 
 
QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

72 + 1 + 1 + 1 = 75 ou 75 – 1 – 1 – 1 = 72 

Em tempo: note-se que a palavra “antecessor” foi citada três vezes no enunciado. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
 

 

CARGO: MOTORISTA 
 

RECORRENTE: 101202 e Outros 
QUESTÃO 03 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “B” 
 

RECORRENTE 101072 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

O candidato não especificou a qual questão se referia 
 
QUESTÃO 11 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

72 + 1 + 1 + 1 = 75 ou 75 – 1 – 1 – 1 = 72 

Em tempo: note-se que a palavra “antecessor” foi citada três vezes no enunciado. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 101310 
QUESTÕES 10, 15, 16, 17, 33 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O candidato não fundamentou o recurso conforme exige o Edital do Concurso no item 8.7.1 
 
RECORRENTE: 100333 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O candidato não especificou a qual questão se referia. 
 
 
RECORRENTE 100922 e outros 
QUESTÃO 28 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A alternativa “B”, resposta do gabarito expressa função dos casquilhos e dentre as alternativas 
não tem outra resposta correta, o que poderia induzir ao erro. De acordo com o Dicionário 
Michaelis, o significado da palavra interface nos remete a um elo de ligação entre dois sistemas, 
sendo: 

1. Superfície que forma um limite comum de dois corpos ou espaços. 2. Limite entre duas faces 
em um sistema físico-químico heterogêneo. 

Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-
brasileiro/Interface%20/>.   Acessado em: 26 jul 2021. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 37 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 39 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

O conhecimento em questão não diz respeito a ter contato anterior com a pessoa e sim de fazer 
as devidas interrogações e usar da percepção para utilizar de suas habilidades para uma 
melhor forma de se relacionar com o indivíduo. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 40 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

O enunciado da questão refere se a decisão, incidentes podem acontecer com todos e a 
qualquer momento e a decisão pode fazer a diferença entre acontecer ou não o sinistro, a 
questão é que diante de uma situação inesperada temos pouco tempo para reagir e nosso 
tempo médio de reação está estimado em 3/4 de segundo. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
RECORRENTE: 100540 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O candidato não especificou a qual questão se referia. 
 
 

 

CARGO: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 
 

RECORRENTE: 100358 e Outros 
 
QUESTÃO 02 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

A interpretação depende da leitura integral do texto. A afirmação que consta na alternativa “A” 
está correta, pois a narrativa nos mostra que o menino começou cortando as folhas das árvores 
e com o incentivo da mãe ele foi se aperfeiçoando e, já adulto, se transformou em um 
devastador da natureza, destruindo todas as árvores mais rapidamente, tornando-se “perito” 
nessa função. O significado da palavra “perito” no contexto é, de acordo com o Dicionário 
Houaiss, Conciso, “especialista em um assunto ou atividade; quem é hábil em uma atividade”. 
Portanto, pelo exposto, não há razão plausível para a anulação da referida questão. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 10 
RECURSO IMROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

O verbo “haver” no sentido de “existir” é impessoal, isto é, não possui sujeito; deve, portanto, 
ficar na terceira pessoa do singular. A frase I – “Talvez ainda _____ alguns exemplares desta 
famosa obra literária” deve ser completada com “haja” (verbo haver, no sentido de existir – 
Talvez ainda “existam” alguns exemplares...).  

A frase II deve ser completada com “existirem”, pois o verbo “existir” é pessoal e por esse motivo 
possui sujeito e com ele deverá concordar. Observe que há duas orações: a primeira é “o 
advogado declarou” e classifica-se como principal; a segunda é “não existirem provas contra 
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seu cliente” que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Portanto, a concordância 
se faz com “provas” que está no plural. 

A lacuna da frase IV deve ser preenchida com “podem”, pois “nas locuções verbais com os 
verbos auxiliares poder e dever, na voz passiva sintética, o verbo auxiliar concordará com o 
sujeito”. O sujeito da frase é “árvores” e a locução é “podem cortar”. 

Pelo exposto, a alternativa que preenche corretamente as lacunas é a que se encontra na letra 
“B”. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 23 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão não trata de legislação e sim da elaboração das Demonstrações Contábeis, nesse 
caso a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) a qual está regulada na Lei 6.404/76, 
que é a Lei da Contabilidade. Neste caso é exigido do candidato conhecimento sobre Resultado 
do Exercício. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 26 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 27 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A recorrente utilizando a calculadora financeira HP12C, para resolver a questão vai encontrar 
o valor presente do montante parcelado da venda. Para isso, deve utilizar o cálculo contando 
que a operação envolve pagamento de parcelas. Assim, deve utilizar os seguintes comandos 
na calculadora financeira: 
500 CHS PMT 
4 n 
2 i 
PV = 1.903,86 
Onde:  
500 – valor da prestação mensal 
4 = quantidade de parcelas. 
2 = taxa de juros composto incidente na operação. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 29 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
As alternativas “a”, “b” e “c” de fato são exigências éticas relevantes e pertinentes à 
independência dos trabalhos de auditoria. Quanto as NBCs TG, todas referem-se a estrutura 
das Demonstrações Contábeis, bem como suas bases conceituais. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 31 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A alternativa b conforme argumentado pelo recorrente não apresenta a redação da NBC TA 50 
(R1), quanto a definição de representação formal, senão vejamos a redação apresentada pela 
ATA CFC 931 referente a NBC TA 580 (1), no seu Item 7: DEFINIÇÕES: 

Para fins das normas de auditoria, representação formal é uma declaração escrita pela administração, 
fornecida ao auditor, para confirmar certos assuntos ou suportar outra evidência de auditoria. 
Representações formais, neste contexto, não incluem as demonstrações contábeis, as afirmações 
nelas contidas ou livros e registros comprobatórios. 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 34 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO 
 

RECORRENTE: 101330 e Outros 
QUESTÃO 03 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

O texto “O homem que espalhou o deserto” pertence ao tipo narrativo, pois há predomínio de 
sequências narrativas. As ações dos personagens se desenvolvem progressivamente no tempo 
e ocorrem em um espaço. O texto é narrado em terceira pessoa, o narrador é observador dos 
fatos, mas não participa da ação. Dentro de um texto predominantemente narrativo, há algumas 
descrições, porém em um texto descritivo há ausência de ação. Já o texto dissertativo expõe a 
opinião de determinado assunto ou tema por meio de uma argumentação lógica, a intenção é 
persuadir o leitor, o que não é o caso desse texto. 

Portanto, pelo exposto, trata-se de um texto predominantemente narrativo e por esse motivo 
não há razão plausível par a anulação da referida questão. 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 100201 e Outros 

QUESTÃO 06  

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A regência do verbo “visar” indica que ele é transitivo direto na frase da alternativa D, pois o 
seu sentido é de “dar o visto”, “pôr o visto em” (O prefeito assinou (pôs o visto) o acordo com 
os professores). 

Fontes: Gramática da Língua Portuguesa de Evanildo Bechara; Nova Gramática do Português 
contemporâneo de Celso Cunha e Lindley Cintra; Novíssima Gramática da Língua Portuguesa 
de Domingos Paschoal Cegalla. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 09 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A frase da alternativa “A” apresenta aposto especificador, enumerativo, a da alternativa “B” é 
aposto enumerativa, o da alternativa “C” é aposto resumitivo e na alternativa “D” não há aposto, 
há o vocativo “meu amigo”. Portanto, o enunciado pede que se assinale a alternativa em que 
NÃO ocorre qualquer tipo de aposto, o que confere à alternativa “D”. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 10 
RECURSO IMROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

O verbo “haver” no sentido de “existir” é impessoal, isto é, não possui sujeito; deve, portanto, 
ficar na terceira pessoa do singular. A frase I – “Talvez ainda _____ alguns exemplares desta 
famosa obra literária” deve ser completada com “haja” (verbo haver, no sentido de existir – 
Talvez ainda “existam” alguns exemplares...).  

A frase II deve ser completada com “existirem”, pois o verbo “existir” é pessoal e por esse motivo 
possui sujeito e com ele deverá concordar. Observe que há duas orações: a primeira é “o 
advogado declarou” e classifica-se como principal; a segunda é “não existirem provas contra 
seu cliente” que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Portanto, a concordância 
se faz com “provas” que está no plural. 

A lacuna da frase IV deve ser preenchida com “podem”, pois “nas locuções verbais com os 
verbos auxiliares poder e dever, na voz passiva sintética, o verbo auxiliar concordará com o 
sujeito”. O sujeito da frase é “árvores” e a locução é “podem cortar”. 

Pelo exposto, a alternativa que preenche corretamente as lacunas é a que se encontra na letra 
“B”. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 13 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
Coroa é 1 caso de 2. Probabilidade 1/2  
Maior que 4 são apenas o 5 e o 6. Probabilidade 2/6 = 1/3. 
1/2 x 1/3 = 1/6. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 14 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A informação inicial de que existem 5 objetos dentro de uma determinada caixa não influencia 
no enunciado da questão, visto que poderiam estar infinitos objetos dentro de uma caixa 
qualquer. 

Todos os objetos são ferramentas utilizadas em trabalhos de manutenção e construção, exceto 
a borracha que é material para correção de anotações. 

Quanto à dúvida do candidato se o ponteiro poderia ser de relógio, o enunciado da questão é 
claro, direto e objetivo: “Em uma caixa de ferramentas...” 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 19 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

n(AUBUC) = n(A) + n(B) + n(C) – n(A∩B) – n(A∩C) – n(C∩B) + n(A∩B∩C) 

51 = 32 + 27 + 23 – 3x + 5 /// 3x = 87 – 51 /// x = 36/3 = 12. 

n(A∩B∩C) = 5 está contido em cada interseção de dois conjuntos, então. 

n(A∩B) = n(A∩C) = n(C∩B) = 12 /// 12 – 5 = 7 /// 7 x 3 = 21. 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O enunciado da questão pede ao candidato que assinale a alternativa que apresenta princípios 
implícitos e não todos os princípios implícitos. 
Quanto aos princípios legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, 
probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório; e julgamento objetivo são 
princípios expressos. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 26 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Os artigos 6º e 8º da Lei 8429/2020 dizem que: 
Art. 6° No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os 
bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.  
Art. ... 8° O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou 
se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança. 

Ou seja, lesão ao erário causa enriquecimento ilícito, ambos estão estritamente ligados, não há 
enriquecimento sem lesão ao erário. 
Dessa forma, o conteúdo previsto contempla a questão em análise. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 28 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Segundo o Professor Hely Lopes de Meirelles em sua 27ª edição do seu Livro Direito 
Administrativo Brasileiro pag.90. 
... O que o princípio da finalidade exige que o ato seja pratica de ato administrativo sem 
interesse público ou conveniência para a Administração, visando unicamente a satisfazer 
interesse privados, por favoritismo ou perseguição dos agentes governamentais, sob a forma 
de desvio de finalidade, 
Esse desvio de conduta dos agentes públicos constitui uma das mais insidiosas modalidades 
de abuso de poder. 
Dessa forma, o enunciado da questão conforme foi pedido refere-se ao Princípio de Finalidade. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 29 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A lacuna apresentada no enunciado da questão refere-se ao Princípio da Publicidade citado 
pelo Professor Hely Lopes de Meirelles em sua 27ª edição do seu Livro Direito Administrativo 
Brasileiro pag.92. 
“A publicidade não é elemento formativo do ato; é requisito de eficácia e moralidade”. 
Por isso os atos irregulares não se convalidam com a publicação, nem os regulares a 
dispensam para sua exequibilidade, quando a lei ou o regulamento a exige. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 31 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão está contemplada no conteúdo PROCESSO ADMINISTRATIVO: NORMAS 
BÁSICAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:... DE RECURSOS HUMANOS. 
Não se concebe processo administrativo e administração de recursos humanos sem que 
ocorram “Atos Administrativos”. 
 
QUESTÃO 32 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão está contemplada no conteúdo PROCESSO ADMINISTRATIVO: NORMAS 
BÁSICAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:... DE RECURSOS HUMANOS. 
Não se concebe processo administrativo e administração de recursos humanos sem que 
ocorram “Atos Administrativos e instrumentos de redação oficial. 
Ex. Como será a comunicação entre a gestão e o servidor, sem que use instrumentos de 
redação oficial. 
 
QUESTÃO 33 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão está contemplada no conteúdo PROCESSO ADMINISTRATIVO: NORMAS 
BÁSICAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:... DE RECURSOS HUMANOS. 
Não se concebe processo administrativo e administração de recursos humanos sem que 
ocorram “Atos Administrativos e instrumentos de redação oficial. 
Ex. Como se dará os processor administrativos sem os devidos despachos. 
Vejamos o que está previsto nas atribuições do Analista Administrativo: 

Desenvolver trabalhos nas diversas áreas de atividades da Prefeitura, elaborar estudos e normas de 
procedimentos; supervisionar equipes, prestar assessoramento à direção superior; emitir pareceres 
em assuntos relacionados com seu campo de atividades; participar da elaboração do orçamento geral; 
acompanhar processos diversos. 
Nota-se claramente que o servidor ao exercer esse cargo lidará com processos os quais 
requerem elaboração de despachos. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 34 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 36 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 37 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 38 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A alternativa apontada como correta é a alternativa “d”, pelo fato da redação está diferente da 
constante no Inciso IV do Artigo 3º da Lei 10.520/2002. 
Senão vejamos: 
Redação da Lei:10.520/2002 
Art. 3º.... 
IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora 
da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o 
recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem 
como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. 
 
Redação da Prova: 
d) A autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora 
da licitação, a comissão de licitação e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre 
outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua 
classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante 
vencedor. 
Conclusão: Quem conduz o Pregão é o Pregoeiro e sua equipe de Apoio e não a 
Comissão de Licitação. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
 

CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

RECORRENTE: 101215 e Outros 
QUESTÃO 02 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 

QUESTÃO 05 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 
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QUESTÃO 08 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Realmente a palavra jiboia não tem mais acento, porém a questão pede para que seja marcada 
a alternativa em que TODAS AS PALAVRAS  ESTÃO ACENTUADAS CORRETAMENTE. 

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

QUESTÃO 17 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

182 = 2 x 7 x 13 

 

169 = 13 x 13 

238 = 2 x 7 x 17 

323 = 17 x 19 

343 = 7 x 7 x 7 

Desta forma, 182 e 323 são primos entre si, pois o seu único divisor em comum é a unidade. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
RECORRENTE: 019121 
QUESTÕES 02,05,08,09 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre “Estrutura e formação de palavras”, tema previsto no Conteúdo 
Programático, do Edital de Abertura do Concurso Público. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 26 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
De acordo com a revisão cientifica sobre as Doenças infeciosas e parasitarias do Ministério da 
Saúde, a giardíases podem ser transmitidas de duas formas, direta e indireta.  A direta através 
das mãos contaminadas com cistos oriundos de dejetos de pessoas com a patologia; e a 
indireta através do consumo de água e alimentos contaminados. Já, a tuberculose através da 
tosse, da fala e do espirro.  
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 28 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão não se refere sobre doenças transmitidas por alimentos e sim sobre infração sanitária 
e punições. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 31 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
De acordo com a revisão cientifica sobre as Doenças infeciosas e parasitarias do Ministério da 
Saúde, a giardíases podem ser transmitidas de duas formas, direta e indireta.  A direta através 
das mãos contaminadas com cistos oriundos de dejetos de pessoas com a patologia; e a 
indireta através do consumo de água e alimentos contaminados. Já, a tuberculose através da 
tosse, da fala e do espirro. A Gonorreia através da transmissão direta pelo o ato sexual. Na 
raiva há o ciclo urbano aonde os cães e gatos transmitem a raiva para o homem, através de 
mordeduras com salivas contaminadas com vírus rábico e ainda os felinos podem transmitir por 
arranhaduras e /ou lambeduras, embora raramente. O ciclo aéreo principais transmissores são 
os quirópteros hematófago principalmente o Dermodus rotundus; o ciclo rural através do manejo 
inadequados dos indivíduos com os bovinos, os equinos, os suínos, os caprinos e os ovinos, e 
por fim o ciclo silvestre através de ataques de animais sinantrópicos, por exemplo Pseudalopex 
spp. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 35 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
De acordo com a Lei nº 8.080 , de 19 de setembro de 1990 , a qual abordam os princípios e 
diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) que   cita-se perante a legislação sobre a equidade, 
esta  frisa sobre o principio que todos indivíduos  estão sujeitos  a Lei e possuem direitos e 
deveres, há justiça.  O fato se explica de não haver diferenças de qualidades ou valores, ou 
seja, não importa as raças, o nível social, o sexo , a religião, os costumes culturais, o poder 
monetário, a idade, aonde reside -, todos os indivíduos têm as mesmas condições de acesso 
ao Sistema Único de Saúde. Enquanto a Universalidade  aborda o acesso a todos os tipos 
cabíveis de assistência ao brasileiro, sendo por exemplo  as cirurgias clinicas , aos exames 
clínicos laboratoriais, a clinica médica , as imunizações através das vacinas, assistências 
odontológicas, aos transplantes, a entrega de medicamentos  e dentre outros.  Portanto,  
equidade esta interligada aos indivíduos sem as discriminações   e a universalidade para os  
variáveis  serviços prestados pelo SUS. 
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CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – 6º AO 9º ANO – 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

RECORRENTE: 100806 e Outros 
QUESTÃO 34 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 

QUESTÃO 37 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

O úmero se articula com a escápula, o rádio e a ulna (alternativa correta). Quanto ao 
acrômio, ele se articula com a clavícula (articulação acromioclavicular). 

Fonte: PUTZ, Reinhard; PABST, Reinhard. Atlas de anatomia humana Sobotta. In: Atlas de 
anatomia humana Sobotta. 2000. 

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

 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

RECORRENTE: 101022 e Outros (REFAZER) 
QUESTÃO 22 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Na Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 no Capítulo I, dos objetivos e atribuições, artigo 6° 
- Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) no item I – a 
execuções de ações: 

a) de vigilância sanitária; 

b) de vigilância epidemiológica; 

c) de saúde do trabalhador; e 

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; 

IX - a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e 
utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

QUESTÃO 09 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

A frase da alternativa “A” apresenta aposto especificador, enumerativo, a da alternativa “B” é 
aposto enumerativa, o da alternativa “C” é aposto resumitivo e na alternativa “D” não há aposto, 
há o vocativo “meu amigo”. Portanto, o enunciado pede que se assinale a alternativa em que 
NÃO ocorre qualquer tipo de aposto, o que confere à alternativa “D”. 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 28 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
No contexto neoliberal, ao se falar em descentralização, considera-se que houve uma 
descentralização administrativa (transferência de responsabilidades aos estados e municípios) 
concomitante com uma desconcentração financeira (em que os estados e municípios passaram 
a contribuir com os fundos, e a esfera federal passou a transferir somente parte dos recursos 
para a execução das ações). Ademais, apesar das mudanças de relação entre as esferas do 
governo, no contexto neoliberal, mantem-se a centralização normativa e política, em que a 
esfera federal permanece deteminando os planos gerais das ações a serem executadas. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 

CARGO: DENTISTA 
 

RECORRENTE:101089 e Outros 
 
QUESTÃO 17 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A distributividade da interseção em relação à união é (AUB)∩C = (A∩C)U(B∩C). 

E um exemplo isolado não estabelece uma regra. A resposta dada deve ser dada para 
quaisquer conjuntos A, B e C. 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 19 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

n(AUBUC) = n(A) + n(B) + n(C) – n(A∩B) – n(A∩C) – n(C∩B) + n(A∩B∩C) 

51 = 32 + 27 + 23 – 3x + 5 /// 3x = 87 – 51 /// x = 36/3 = 12. 

n(A∩B∩C) = 5 está contido em cada interseção de dois conjuntos, então. 

n(A∩B) = n(A∩C) = n(C∩B) = 12 /// 12 – 5 = 7 /// 7 x 3 = 21. 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
RECORRENTE:100773 e Outros 
 
QUESTÃO 23 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A única alternativa que pode ser considerada como SINAL PATOGNOMÔNICO (sinal ou 
sintoma que é característico de uma doença, e que, como tal, a diagnostica) da periodontite 
infecciosa é a bolsa periodontal. As demais alternativas são características da doença, mas não 
são sinais patognomônicos. 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 33 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
Cimentos de ionômero de vidro, sejam eles convencionais ou modificados por resina, 
apresentam capacidade para dissolver superficialmente a dentina, liberando fatores de 
crescimento incorporados a ela nas fases da dentinogêse, os quais poderiam estimular os 
odontoblastos a produzir matriz dentinária. Embora a estimulação odontoblástica 
transdentinária desses fatores ainda necessite maior comprovação científica, existem 
eviedências de aumento na formação de dentina reacional em dentes de furões e macacos, 
nos quais essas biomoléculas foram aplicadas sobre a parede axial de cavidades profundas de 
classe V (HEBLING et al, 2010). 
 
Necessitar de maior comprovação científica implica dizer que precisam-se de mais estudos 
sobre o tema e não que não há comprovação. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
 


