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CONCURSO – EDITAL 001/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - AL 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS 
 

RECORRENTE: 101189 e Outros 
 
QUESTÃO 07 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Nos primeiros quadrinhos encontramos apenas expressões faciais da professora e as fala 
chamando o aluno Calvim. Caso a tirinha não tivesse o último quadrinho com a resposta do 
Calvim não teríamos nenhum humor, pois o que de fato causa riso é a resposta inesperada no 
último quadrinho. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 08 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

O comando da questão pede para marcar a qual classificação o nome “Calvim” faria parte, sem 
estar aplicada a uma frase, logo, a resposta correta é SUBSTANTIVO que de acordo com a 
Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, Domingos Paschoal Cegalla – 48°. ed. rev. – São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 2000, “são palavras que designam os seres”. 

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

O fato do Chico Bento apenas chegar atrasado não causa o humor, pois não traz riso ao leitor. 
O complemento com a fala inesperada que ele dá ao final da tirinha, iniciando a história desde 
o início da criação da Terra, é que causa o riso.   

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

O fato do Chico Bento apenas chegar atrasado e causar o estresse na professora não causa o 
humor, pois não traz riso ao leitor. O complemento com a fala inesperada que ele dá ao final da 
tirinha, iniciando a história desde o início da criação da Terra, é que causa o riso.   

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

Em relação ao emprego da palavra “por que” no primeiro quadrinho da tirinha já está indicando 
que a professora está fazendo uma pergunta, pois no final da frase há o uso do sinal de 
pontuação interrogativo.  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 13 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 15 
RECURSO IMPROCEDENTEE 
JUSTIFICATIVA 

Não se trata especificamente do emprego do “ç”, mas do significado da palavra dentro do 
contexto. Na frase, a lacuna deve ser preenchida com a palavra “sessão”, que é um substantivo 
feminino e que é usada para designar, por exemplo, uma sessão de cinema. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 17 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 20 
RECURSO IMPROCEDENTEE 
JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre: “Sinais de pontuação”, tema presente no Conteúdo Programático, do 
Edital de Abertura do Concurso Público. 

O hífen é um sinal gráfico de pontuação do tipo diacrítico, usado para ligar os elementos de 
uma palavra; e ligar pronomes a verbos. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
A equipe X tinha realizado a última partida na vigésima quarta rodada do campeonato brasileiro 
de 2000, ou seja, 24 jogos. Sendo que desses jogos a equipe X havia perdido 3 jogos e 
empatado outros 7. Logo, a equipe X ganhou 14 jogos; pois 24 - 3 – 7 = 21 – 7 = 14. Daí, como 
cada vitória vale 3 pontos, cada empate 1 ponto e cada derrota 0 pontos. Temos que a 
quantidade total de pontos até a vigésima quarta rodada é fornecida pela expressão numérica 
abaixo: 

14 x 3 + 7 x 1 + 3 x 0 = 42 + 7 + 0 = 49 pontos. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 22 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 24 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
Segundo o edital que rege este concurso temos na parte de MATEMÁTICA COMUM PARA 
TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL o item de número 4 que diz: Geometria: 
medida de comprimento e de área de figuras planas. E diagonal do quadrado é um 
comprimento, além disto a resposta do gabarito é um número que representa uma área.  
 
A resolução da questão é: 
Chamemos d: diagonal do quadrado e l: lado do quadrado, logo pelo teorema de Pitágoras 
temos que d²=l²+l², o que implica eu d²=2l², como d²=18, temos que 18=l², isto é, l²=9. A área 
reservada é metade da área do quadrado, portanto l²/2=9/2=4,5. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 25 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
A medida da hipotenusa vale 10 m, logo, pelo teorema de Pitágoras, temos, ao chamar cada 
cateto de c, que 2c²=10², o que implica que, 2c²=100, ou seja, c²=50, como este c representa o 
lado do quadrado c², então a área do triângulo é a metade da área deste quadrado. Então, 
c²/2=50/2= 25m². Alternativa correta letra C. 
 
O recurso de número: 020160 na parte que diz: “Não tem como ser letra C, triângulo isósceles 
teria catetos iguais e a equação não fecharia em 25m/2 com hipotenusa de 10M”; não faz 
sentido com a resolução da questão. 
Ainda mais, na segunda parte do recurso que diz: “A solução seria letra b triângulo retângulo 
com catetos de 8 e 6 mts e hipotenusa de 10M sendo assim 24M/2”; O recurso não está em 
conformidade com a informação do enunciado da questão que diz que o triangulo é isóscele, e 
os catetos tendo medidas 8 e 6 m, como diz o recurso, seria um triângulo escaleno 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 26 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
Segundo o edital que rege este concurso temos na parte de MATEMÁTICA COMUM PARA 
TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL o item de número 4 que diz: Geometria: 
medida de comprimento e de área de figuras planas. Sendo assim, a questão pede o 
comprimento da estrada planeja e não ângulo. A informação do ângulo de 90° se torna 
necessária somente para o cálculo do teorema de Pitágoras H²=60²+80²=10000, o que implica 
em H=100 km, onde H é a hipotenusa do triangulo retângulo de catetos 60 km e 80 km. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 27 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
Segundo o edital que rege este concurso temos na parte de MATEMÁTICA COMUM PARA 
TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL o item de número 7 que diz: Representação 
do termo desconhecido – Cálculo do termo desconhecido; A questão em si trás este item.  
 
O Recurso de número: 019938 ao dizer: “O assunto cobrado nesta questão para resolver e 
sobre EQUAÇÃO, assunto que não está no conteúdo programático do edital para este cargo.” 
Está sem sentido com o item 7, visto que o item 7 é justamente onde se enquadra as 
EQUAÇÕES para o cálculo do termo desconhecido. 
 
O recurso de número: 020153 ao dizer: “Venho aqui pedir a anulação da referida questão de 

Matemática, uma vez q depois de fazer inúmeros cálculos não cheguei a nenhuma das opções 

dadas de A a D. Contesto o GABARITO provisório e peço q analisem o meu recurso.”; não 

mostrou um contra exemplo com construção lógica matemática para mudança de gabarito ou 

anulação, somente argumentou de forma vaga e inconsistente o fato de não ter encontrado 

uma solução. 

 

Mas veja que se chamar a idade atual de x tem-se que Há dois anos a idade era (x-2), daí esta 
idade de (x-2) é igual a três meios da idade que tinha há 10 ano atrás, ou seja, (x-2) = (3/2) (x-
10), o que implica que 2x-4=3x-30, ou seja, x=26 anos que é sua idade atual. Alternativa 
correta letra: A 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 28 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Segundo o edital que rege este concurso temos na parte de MATEMÁTICA COMUM PARA 
TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL o item de número 4 que diz: Geometria: 
medida de comprimento e de área de figuras planas. Onde a questão em si se enquadra. E 
pelo teorema de Pitágoras temos que 6²+8²=d², onde d é a diagonal do retângulo. Daí, temos 
que d = 10 m. Pela propriedade das diagonais de um retângulo temos que as mesmas se 
encontram no centro de retângulo. E, finalmente, por se intersectarem no centro de suas 
medidas, a propriedade da mediana relativa à hipotenusa do triângulo retângulo garante que a 
distância do centro da quadra para os cantos é a metade das diagonais, ou seja, 5 m, logo a 
questão não precisa do assunto FUNÇÕES para sua resolução. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 29 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
Segundo o edital que rege este concurso temos na parte de MATEMÁTICA COMUM PARA 
TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL o item de número 7 que diz: Representação 
do termo desconhecido – Cálculo do termo desconhecido; A questão em si traz este item. 
Medidas de massas e suas transformações não se enquadra nesse item, o termo kg em questão 
é uma informação que não precisa ser transformada em gramas, por exemplo.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 30 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 31 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
Segundo o edital que rege este concurso temos na parte de MATEMÁTICA COMUM PARA 
TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL o item de número 7 que diz: Representação 
do termo desconhecido – Cálculo do termo desconhecido; A questão em si traz este item.  
O assunto medidas de volumes e suas transformações não se enquadra neste item, até mesmo 
porque não existe na questão a necessidade de transformar litros em metros cúbicos, por 
exemplo.   
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 34 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Segundo o edital que rege este concurso temos na parte de MATEMÁTICA COMUM PARA 
TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL o item de número 7 que diz: Representação 
do termo desconhecido – Cálculo do termo desconhecido; A questão em si traz este item. 
O assunto razão e proporção não se enquadra neste item.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTEE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 37 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Este recurso menciona que o assunto cobrado não constava no edital, porém está questão está 
nos assuntos do edital deste concurso, pois segundo o edital temos na parte de MATEMÁTICA 
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COMUM PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL o item de número 7 que diz: 
Representação do termo desconhecido – Cálculo do termo desconhecido; A questão em 
si traz este item.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 40 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
A questão está nos assuntos do edital deste concurso, pois segundo o edital temos na parte de 
MATEMÁTICA COMUM PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL o item de 
número 4. Geometria: medida de comprimento e de área de figuras planas; A questão em si 
traz este item. E o tema sendo a área de um losango com a finalidade de encontrar sua diagonal 
menor.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

RECORRENTE: 102693 e Outros 
QUESTÃO 03 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Na alternativa “C” encontram-se as palavras que devem preencher as lacunas do texto. 
Portanto, não há justificativa plausível para a anulação da referida questão. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 06 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A alternativa “C” está incorreta, pois o verbo “ouvir” deve ser flexionado no plural para concordar 
com o sujeito “os sinos da igreja”: Ouviam-se, muito longe, os sinos da igreja. 

O verbo “haver” na frase: “No tempo de Cristo havia muitas pessoas incrédulas” está com o 
sentido de “existir”, isto é, não possui sujeito, é impessoal. Deve, portanto, ficar sempre na 
terceira pessoa do singular. Observe: “No tempo de Cristo havia (existiam) muitas pessoas 
incrédulas”, o verbo existir não é impessoal e ele faz a concordância no plural. 

Pela justificativa apresentada, apenas a alternativa “C” está incorreta. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 08 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “C” 



  

 

 

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   

 

QUESTÃO 14 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 16 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

n(AUB) = n(A) + n(B) – n(A∩B) 

x = 46 + 72 – 15 = 118 – 15 = 103 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 17 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 18 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 25 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 34 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

Um worm é um software malicioso que se replica a si próprio de um computador para outro com 
o objetivo de controlar por completo uma rede informática. A maioria dos worms é desenhada 
para se infiltrar nos sistemas explorando as falhas de segurança existentes, e, além disso, 
alguns worms também tentam alterar as configurações do sistema. Mesmo não o conseguindo, 
os worms continuam a ser extremamente perigosos, dado que consomem muita largura de 
banda e outros recursos preciosos. 

Se um worm é, de fato, malicioso e não for usado apenas para se infiltrar no sistema, o código 
desenhado para levar a cabo o ataque é designado como a carga ou payload. O payload é 
normalmente criado para alterar ou eliminar ficheiros numa determinada rede, extrair dados 
pessoais, ou encriptar e pedir um resgate por esses mesmos ficheiros. 

Apesar de muitas pessoas utilizarem os dois termos indiscriminadamente, “worm informático” 
e “vírus informático” não têm o mesmo significado. Em primeiro lugar, os vírus atacam cada 
computador isoladamente por definição, enquanto que os worms atacam redes informáticas na 
tentativa de criar botnets. Além disso, enquanto que os vírus se alojam normalmente em 
ficheiros ou programas legítimos, os worms não necessitam de um ficheiro hospedeiro. 

Disponível em: <https://softwarelab.org/pt/worm-informatico/>. 
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Acessado em: 26 set 2021. 

Quanto aos demais termos: 

Um Antispyware é um software de segurança que tem o objetivo de detectar e remover adwares 
e spywares. A principal diferença de um anti-spyware de um de um antivírus é a classe de 
programas que eles removem; já o antivírus de computador é um programa feito por alguém 
para anular um programa de vírus; e por sua vez o firewall é um software que permite a 
passagem seletiva do fluxo de informação entre uma rede interna e a rede pública, assim como 
a neutralização das tentativas de penetração abusiva nas redes privadas. Portanto, itens de 
segurança que visam impedir a ação de malwares. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 35 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

De maneira geral, independente de se tratar de um teclado QWERTY comum ou modelos 
reduzidos, as funções são bastante parecidas. Veja a relação de algumas delas abaixo:  

(...) 

Shift + F3 – Altera o padrão dos caracteres selecionados no Word;  

(...) 

Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/teclado/4027-f1-f2-f3-para-que-servem-as-
teclas-f-.htm>. 

Acessado em: 26 set 2021. 

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

 

CARGO: MOTORISTA 
 

RECORRENTE: 101189 e Outros 
QUESTÃO 07 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Nos primeiros quadrinhos encontramos apenas expressões faciais da professora e as fala 
chamando o aluno Calvim. Caso a tirinha não tivesse o último quadrinho com a resposta do 
Calvim não teríamos nenhum humor, pois o que de fato causa riso é a resposta inesperada no 
último quadrinho. 

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

O fato do Chico Bento apenas chegar atrasado e causar o estresse na professora não causa o 
humor, pois não traz riso ao leitor. O complemento com a fala inesperada que ele dá ao final da 
tirinha, iniciando a história desde o início da criação da Terra, é que causa o riso.   

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 14 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
A parte do recurso que diz que a solução do problema envolve raiz que não consta nas 
alternativas também está sem fundamentação, pois a resolução da questão é: 
 
A resolução da questão é: 
Chamemos d: diagonal do quadrado e l: lado do quadrado, logo pelo teorema de Pitágoras 
temos que d²=l²+l², o que implica eu d²=2l², como d²=18, temos que 18=l², isto é, l²=9. A área 
reservada é metade da área do quadrado, portanto l²/2=9/2=4,5. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 29 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A questão salienta o fato do condutor não saber que o veículo da direita tem preferência de 
passagem conforme previsto na alínea “c”, do inciso III, do art. 29, da lei 9.503/1997. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 31 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A questão fala sobre interação de pessoas que precisam manter isolamento social. Portanto a 
única resposta que satisfaz o enunciado é a alternativa “B” as outras são procedimentos 
sugeridos e obrigatórios para conter a disseminação da doença. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 32 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A questão refere se claramente ao tempo de reação e em seu enunciado não cita distancia. 
Portanto a alternativa correta é a letra “D”. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 35 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A referida resolução citada pelo candidato, Resolução Contran, nº 789, de 18 de junho de 2020, 
que consolida normas sobre o processo de formação de condutores de veículos automotores e 
elétricos, em seu anexo l, que trata da tabela de abrangência dos documentos de habilitação 
quando na categoria “D”, fala de ônibus articulado. E a questão refere-se a combinação de 
veículos como mencionado na mesma tabela na categoria “E”.  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 38 

A questão cita claramente elementos que configuram atos de Imperícia (falta de pericia, de 
competência de experiência e de habilidade.), ao passo que negligência relaciona-se com falta 
de apuro, de atenção, desleixo, desmazelo. 

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

 

CARGO: GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
 

RECORRENTE: 102149 e Outros 
QUESTÃO 06 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A alternativa “C” está incorreta, pois o verbo “ouvir” deve ser flexionado no plural para concordar 
com o sujeito “os sinos da igreja”: Ouviam-se, muito longe, os sinos da igreja. 

O verbo “haver” na frase: “No tempo de Cristo havia muitas pessoas incrédulas” está com o 
sentido de “existir”, isto é, não possui sujeito, é impessoal. Deve, portanto, ficar sempre na 
terceira pessoa do singular. Observe: “No tempo de Cristo havia (existiam) muitas pessoas 
incrédulas”, o verbo existir não é impessoal e ele faz a concordância no plural. 

Pela justificativa apresentada, apenas a alternativa “C” está incorreta. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 07 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Na frase “Contratou uma funcionária para organizar sua agenda. Depois, auxiliares.” A vírgula foi 
empregada para indicar a supressão de um termo, no caso o verbo “contratar”. No caso do aposto, 
empregam-se as vírgulas para separar o aposto intercalado, que não é o caso em questão. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 08 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “C” 
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QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 19 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A hifenização é um processo de separação de palavras no Word, que ocorre no final de cada 
linha de um parágrafo, independente do tamanho da frase que foi digitada, pois existem frases 
que ocupam mais de uma linha. A ferramenta hifenização não permite ao usuário que ele 
programe a inserção de um hífen no início de cada frase de um diálogo, conforme consta na 
alternativa “B”. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 20 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

No Word/2010, ao se clicar em Arquivo > Proteger Documentos, automaticamente será aberta 
a caixa de diálogo Criptografar com Senha, não sendo necessário clicar em Informações, 
conforme imagem abaixo. 

 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
A questão versa sobre: “Noções básicas sobre a Legislação Ambiental Brasileira”, tema 
presente no Conteúdo Programático, do Edital de Abertura do Concurso Público. 
Vide art. 2°, da lei 9.985/2000, onde consta: 
Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
(...) 
VII – conservação in situ: conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e 
recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso de espécies 
domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades 
características; 
VIII – manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade 
biológica e dos ecossistemas; 
(...) 
XI – uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos 
recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade 
e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável; 
XII – extrativismo: sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo sustentável, 
de recursos naturais renováveis; 
(...) 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 24 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
A questão versa sobre: “Noções básicas sobre a Legislação Ambiental Brasileira”, tema 
presente no Conteúdo Programático, do Edital de Abertura do Concurso Público. 
Vide art. 2°, da lei 9.985/2000, onde consta: 
Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
(...) 
VII – conservação in situ: conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e 
recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso de espécies 
domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades 
características; 
VIII – manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade 
biológica e dos ecossistemas; 
(...) 
XI – uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos 
recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade 
e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável; 
XII – extrativismo: sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo sustentável, 
de recursos naturais renováveis; 
(...) 
 
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   

 

QUESTÃO 26 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 30 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre: “Noções de procedimentos de Primeiros Socorros.”, tema presente no 
Conteúdo Programático, do Edital de Abertura do Concurso Público. 

BT12 – Trauma de membros superiores e inferiores  

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

Paciente de trauma de extremidades apresentando algum dos seguintes sinais ou sintomas: 
dor, ferimento, deformidade, crepitação, encurtamento, alterações sensitivas, vasculares ou 
motoras. 

Conduta: 

1. Realizar avaliação primária (Protocolo BT1). 

2. Realizar avaliação secundária (Protocolo BT2). 

3. Controlar sangramento externo com curativo compressivo estéril. 

4. Considerar breve limpeza/enxágue dos ferimentos abertos com solução salina em caso de 
sujidade grosseira. 

5. Cobrir ferimentos abertos com curativo estéril. 

6. Avaliar pulso periférico e perfusão, sensibilidade e mobilidade. 

7. Realizar a imobilização da parte afetada, conforme técnica mais apropriada; 

8. Realizar a mobilização cuidadosa e a imobilização adequada da coluna cervical e tronco em 
prancha longa com alinhamento anatômico, sem atraso para o transporte. 

9. Reavaliar pulso periférico e perfusão, sensibilidade e mobilidade após a imobilização. 

10. Realizar contato com a Regulação Médica e passar os dados de forma sistematizada. 

11. Aguardar orientação da Regulação Médica para procedimentos e/ou transporte para a 
unidade de saúde. 

Referência: 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolos de Intervenção para o 
SAMU 192 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 31 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre: “Noções sobre segurança pública.”, tema presente no Conteúdo 
Programático, do Edital de Abertura do Concurso Público. 

A atual Constituição ao fazer a previsão da criação das Guardas Municipais no § 8º do art. 144: 
“Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, 
serviços e instalações, conforme dispuser a lei” procurou integrar os Municípios à segurança 
pública, pois na nova perspectiva esta é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. 

Referência: 

CAMPOS, William Sérgio Antunes de. A Guarda Municipal no Contexto da Segurança Pública 
Integrada: Desafios e Perspectivas no Exercício Funcional Frente à Demanda por Segurança e 
Proteção do Cidadão. Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. FACC/ FD/ IE/ IPPUR/ NEI. 
Programa de Graduação em Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social. Rio 
de Janeiro. 2013. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 32 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre: “Noções de procedimentos de Primeiros Socorros.”, tema presente no 
Conteúdo Programático, do Edital de Abertura do Concurso Público. 

BT18 – Queimadura térmica (calor) 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

Na presença de lesões dos tecidos orgânicos em decorrência de trauma de origem térmica 
resultante da exposição ou contato com chamas, líquidos ou superfícies quentes. 

Classificação das queimaduras de acordo com a profundidade (grau de profundidade e sinais): 

• 1º Grau: Lesões apenas da epiderme: presença de eritema. 

• 2º Grau: Lesões da epiderme e parte da derme: presença de eritema + bolha. 

• 3º Grau: Lesões da epiderme e da derme: presença de pele branca nacarada. 

Conduta: 

1. Afastar o paciente do agente causador ou o agente do paciente; 

2. Realizar avaliação primária (Protocolo BT1) e secundária (Protocolo BT2); 

3. No politraumatizado grave, priorizar o atendimento ao trauma e os efeitos sistêmicos da 
queimadura e depois a queimadura; 

4. Monitorizar a oximetria de pulso; 

5. Manter a permeabilidade das vias aéreas; 

6. Observar o aspecto geral da face do paciente: cílios, sobrancelhas, pelos do nariz e 
condições respiratórias, e informar à Regulação Médica; 
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7. Administrar oxigênio em alto fluxo; 

8. Expor a área queimada, retirando as roupas que não estejam aderidas; 

9. Retirar objetos como anéis, aliança, brincos, pulseiras, relógio, carteira, cinto, desde 
que não estejam aderidos à pele; 

10. Irrigar com SF em abundância, objetivando o resfriamento da área queimada; em 
seguida cobrir com compressas secas, estéreis e não aderentes; 

11. Prevenir a hipotermia (e NÃO, hipertemia), preferencialmente com manta metálica; 

12. Realizar a mobilização cuidadosa e, se outros traumas concomitantes, considerar 
imobilização adequada da coluna cervical, tronco e membros, em prancha longa com 
alinhamento anatômico, sem atraso para o transporte. 

Referência: 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolos de Intervenção para o 
SAMU 192 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 34 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre: “Noções sobre segurança patrimonial” e “Noções de Segurança 
Predial”, temas presentes no Conteúdo Programático, do Edital de Abertura do Concurso 
Público. 

As atividades de segurança privada são classificadas em vigilância patrimonial, transporte de 
valores, escolta armada, segurança pessoal e cursos de formação. 

Referência: 

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Logística e Tecnologia 
da Informação. Prestação de serviços de vigilância patrimonial / Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. – Brasília : SLTI, 
2014. (Caderno de Logística; Contratações públicas sustentáveis). 

Em tempo, as alíneas “a” e “D”, do inciso V, do art. 5°, do Estatuto da Segurança Privada, 
colocam um ponto final nesta questão: 

São consideradas atividades de segurança privada, sem prejuízo das competências dos 
órgãos de segurança pública: 

IV - segurança de estabelecimentos prisionais, vedados: 

a) desempenho de atividades carcerárias referentes a ações ativas de restrição ou 
manutenção da restrição da liberdade dos detentos; 

b) revista íntima; 

c) aplicação de medidas disciplinares e de contenções de rebeliões; e 

d) outras atividades exclusivas de Estado; 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 35 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O teor do recurso não condiz com a questão solicitada pelo candidato. 
 
QUESTÃO 36 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre: “Noções de Segurança do Trabalho”, tema presente no Conteúdo 
Programático, do Edital de Abertura do Concurso Público. 

Quais são os objetivos da segurança do trabalho? 

Seus objetivos podem variar conforme o segmento de cada negócio, mas, em sua maioria, são: 

 Redução (e NÃO, erradicação total) de acidentes e doenças relacionadas às atividades 
laborais, garantindo a integridade dos funcionários; 

 Definição de responsabilidades para o empregador, eliminando condições de trabalho que 
gerem inseguranças na empresa; 

 Foco na saúde dos trabalhadores, conscientizando-os sobre a importância da prevenção; 

 Certificação de que equipamentos de proteção individual (EPI) estão em bom funcionamento, 
realizando ensaios constantes para checagem de desempenho; 

 Realização de cursos, workshops, palestras, entre outros formatos de atividades educativas 
sobre boas práticas de segurança e redução de acidentes de trabalho; 

 Participação de comissões técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

 Seguir a legislação vigente e os requisitos legais que a compõe; 

 Propor melhores condições de trabalho, visando a saúde física, mental e social de cada 
colaborador, entre outros. 

Disponível em: <https://beecorp.com.br/seguranca-do-trabalho/>. 

Acessado em: 26 set 2021. 

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

A questão versa sobre: “Noções sobre trânsito.”, tema presente no Conteúdo Programático, do 
Edital de Abertura do Concurso Público. 

Vide Parágrafo único, do art. 35, da lei 9.503/1997, onde consta: 

Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá 
indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora 
de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. 
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Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, 
movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 38 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre: “Noções sobre segurança pública.”, tema presente no Conteúdo 
Programático, do Edital de Abertura do Concurso Público. 

A PERSISTÊNCIA DO CARÁTER AUTORITÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
BRASILEIRA 

O restabelecimento do Estado democrático não foi suficiente para conter os arbítrios das 
agências responsáveis pela segurança e ordem pública. 

No campo prático, ainda se vive um Estado autoritário no Brasil, principalmente nas 
questões relacionadas à segurança pública, pois o processo de democratização pouco 
modificou o Estado repressivo e penalizador. 

A penalização é utilizada como forma de se ampliar o controle sobre as periferias, manter a 
ordem pública e a enorme desigualdade social. 

Temos, assim, no Brasil, um “Estado para os pobres”, com menos assistência e mais controle 
e vigilância, e um “Estado para os ricos”, que possibilita menos controle sobre a reprodução 
econômica e multiplicação do lucro. Acaba-se tendo “menos Estado” para os ricos e “mais 
Estado Penal” para os pobres. O Estado serve, assim, aos poucos “donos do poder” em 
detrimento da soberania do povo. (CARVALHO; SILVA: 2011; p. 60) 

As políticas de segurança pública e justiça criminal adotados pelos governos democráticos não 
se diferenciaram daquelas adotadas pelo regime autoritário. 

O legado autoritário aparece claramente nas práticas ilegais e no uso indiscriminado da 
violência por parte dos aparelhos repressivos. Corrobora com este fato a formação 
policial com lacunas profundas no campo dos direitos humanos e no respeito à cidadania. 
O uso da tortura nas batidas policiais e nos interrogatórios aparece como marca de 
continuidade de práticas habitualmente empregadas. A tortura, que no regime autoritário 
era uma prática recorrente nos interrogatórios dos presos políticos, passou a ser um 
exercício frequente nas detenções e nos inquéritos envolvendo pessoas pobres, negros 
e desempregados. 

Os governos democráticos enfrentam o desafio de implementar uma política de segurança 
pública capaz de conter a criminalidade, tendo como referência os princípios do Estado de 
Direito. 

Geraldo Prado (2013; p. 32-33), ao falar sobre a transição democrática no sistema de justiça 
criminal afirma que “a democracia política até o momento não deu conta das demandas de 
universalização do respeito à dignidade da pessoa humana, desafio que requisita mudanças 
profundas no aparato repressivo do próprio sistema, mas também na formação dos juristas”. 

Geraldo Prado (2013; p. 38), examinando o funcionamento da justiça penal durante os regimes 
autoritários brasileiros no século XX (1937-45 e 1964-85), afirma que: 

As justiças penais funcionaram regularmente, mesmo em seguida aos golpes de estado, 
e foram também funcionais aos novos regimes autoritários, incrementando e conferindo 



  

 

 

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   

 

às práticas violadoras da dignidade das pessoas o selo de juridicidade que, 
aparentemente, inscrevia tais práticas em um contexto de “normalidade institucional”. 

Exemplo disso é ausência quase absoluta de censura social ao emprego da tortura, tolerada 
em um nível de naturalização da violência que ainda hoje contamina o aparato estatal da 
repressão. A doutrina processual penal, por sua vez, raramente interessou-se em investigar as 
origens do nosso modelo judiciário penal. 

Neste cenário, as garantias do devido processo inexistem para a maioria da população, em 
particular para os afro-latinos, os indígenas, as meninas, as crianças, os adolescentes, LGBT. 
(PRADO: 2013; p. 40) 

As práticas policias, por sua vez, igualmente, ainda não se submeteram ao programa 
democrático instituído pela Constituição de 1988. Não são, no dizer de Cláudio Pereira de 
Souza Neto, “práticas constitucionalizadas, comprometidas com a construção de uma república 
de cidadãos livres e iguais e com a promoção da dignidade da pessoa humana”. 

O Relatório sobre Execuções Sumárias no Brasil (1997-2003) aponta que “episódios 
internacionalmente conhecidos, como Eldorado dos Carajás, Candelária, Carandiru, 
Corumbiara e Favela Naval são expressões máximas de uma sistemática prática de extermínio 
e opressão perpetrada diariamente, direta ou indiretamente, por agentes do Estado em 
praticamente todo o território nacional”. No período investigado, 349 execuções foram 
detectadas e “seguem padrão de extermínio e impunidade a quem tortura, fere e mata”. 
(PRADO: 2013; p. 41-42) 

Referência: 

MIRANDA & CARDOSO. O Conceito de Defesa Social e Segurança Pública na Ordem 
Democrática Brasileira. Revista da Faculdade de Direito. UFG. P. 01-15, 2019. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “C” 
 
 
RECURSO: 102331 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O candidato não especificou a qual questão se referia. 
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CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 
 

RECORRENTE: 100296 e Outros 
QUESTÃO 08 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “C” 
 
QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 
 

RECORRENTE: 102330 e Outros 
QUESTÃO 08 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “C” 
 
QUESTÃO 12 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

O enunciado da questão é claro, direto e objetivo, o mesmo trata da divisão de um texto no 
Word, visto que no Excel podemos apenas fazer a divisão de células. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 19 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A hifenização é um processo de separação de palavras no Word, que ocorre no final de cada 
linha de um parágrafo, independente do tamanho da frase que foi digitada, pois existem frases 
que ocupam mais de uma linha. A ferramenta hifenização não permite ao usuário que ele 
programe a inserção de um hífen no início de cada frase de um diálogo, conforme consta na 
alternativa “B”. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 20 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

No Word/2010, ao se clicar em Arquivo > Proteger Documentos, automaticamente será aberta 
a caixa de diálogo Criptografar com Senha, não sendo necessário clicar em Informações, 
conforme imagem abaixo. 

 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 26 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A assertiva “A” trata de Adiantamento de clientes (passivo circulante) e Fornecedores (passivo 
circulante), sendo a única assertiva que responde corretamente ao enunciado. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 28 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
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CARGO: PROCURADOR 
 

RECORRENTE: 100842 e Outros 
QUESTÃO 01 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO  
ALTERNATIVA CORRETA “B” 
 
QUESTÃO 02 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

O conectivo “MAS” é uma conjunção coordenativa adversativa, está destacado em letras 
maiúsculas na frase e indica oposição, contraste. Pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, 
por “porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto”. 

Em tempo: o termo “não” pertence à classe dos advérbios e não é conectivo.  

Portanto, não há razão plausível para a anulação da questão, uma vez que o enunciado está 
coerente e correto. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 03 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A palavra destacada em cada uma das frases está grafada com letras maiúsculas e na letra “B” 
o correto é “vultoso” que significa “muito grande, considerável”.  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 05 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A frase da alternativa “A’ (Ela sempre demonstrou inclinação às ciências humanas), está correta 
de acordo com a regência do nome “inclinação) (a ou para).  

A frase da letra “B” (Esse crime é passível de pena de prisão), também está correta de acordo 
com a regência do nome “passível” que admite a preposição “de”. 

A frase da letra “C” (O leste da Amazônia, que é contíguo do Nordeste, terá as consequências 
mais graves), está INCORRETA, pois a preposição que acompanha o nome “contíguo” é “a” 
(que é contíguo ao Nordeste). 

Por fim, a frase da alternativa “D” (Tenho ojeriza a fumante), está correta, as preposições que 
podem acompanhá-la são “a” ou “por”. “Ojeriza” grafa-se com “a” no final e é um substantivo 
feminino. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 08 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A frase da letra “B” (Dois milhões de reais é suficiente para se comprar...), está correta, uma 
vez que a regra de concordância do verbo “ser” é a seguinte: “O verbo ser que aparece nas 
expressões é muito, é pouco, é suficiente, é bastante (que denotam quantidade, peso etc.) 
fica sempre no singular. 

A alternativa “D” está incorreta quanto à concordância, pois o verbo “tratar” está flexionado no 
plural e o correto é no singular, pois está acompanhado pelo índice de indeterminação do sujeito 
“se”. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 13 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

n(AUB) = n(A) + n(B) – n(A∩B)   

60 = 33 + 33 – x   

x = 66 – 60 = 6 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 14 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

n(IUFUA) = n(I) + n(F) + n(A) – n(I∩F) – n(I∩A) – n(F∩A) + n(I∩F∩A) 

É impossível que a interseção dos 3 conjuntos tenha um elemento e a interseção de dois deles 
não tenha elementos. Logo n(F∩A) = n(I∩F∩A) =1 

x = 74 + 36 + 17 – 12 – 12 – 1 + 1 = 127 – 25 + 1 = 103 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 17 
RECURSO IMPROCEDENTEE 
JUSTIFICATIVA 

A afirmativa fala exclusivamente de Joaquim então não há generalização. A negação do 
conectivo “e” é feita com o conectivo “ou”. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 20 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A assertiva “A” está incorreta, pois o referendo em questão é do Congresso Nacional, não do 
Senado Federal. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 24 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 28 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A assertiva “B”, dada como gabarito correto, traz a prova o conceito do art. 37, III da CF/1988, 
quando diz que a validade do concurso público é de dois anos podendo, a critério da 
administração pública e havendo candidatos aprovados, ser renovado por mais dois anos, ou 
seja, por igual período por uma única vez. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 30 
RECURSO IMPROCEDENTE  
JUSTIFICATIVA  

Dita a CF/1988 acerca do estado de sítio:  

Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, I, só poderão 
ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas:  

I – obrigação de permanência em localidade determinada;  

II – detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns;  

III – restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à 
prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei;  

IV – suspensão da liberdade de reunião;  

V – busca e apreensão em domicílio;  

VI – intervenção nas empresas de serviços públicos;  

VII – requisição de bens.  

Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso III a difusão de pronunciamentos de 
parlamentares efetuados em suas Casas Legislativas, desde que liberada pela respectiva 
Mesa.  

Em tempo, não se trata de aspecto doutrinário e sim de texto constitucional.  

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   

 

QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

RECORRENTE: 102025 e Outros 
QUESTÃO 01 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO  
ALTERNATIVA CORRETA “B” 
 
QUESTÃO 28 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O código de ética do Assistente Social apresenta como princípio fundamental a garantia do 
pluralismo, através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas 
expressões teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento intelectual. Nesse caso, 
a assertiva em questão contempla justamente o previsto no princípio ético: o reconhecimento 
do pluralismo e a consideração de que a corrente teórica deve fundamentar a apreensão dos 
elementos conjunturais, a realidade na qual os sujeitos estejam inseridos, buscando romper 
com o conservadorismo que leva ao imediatismo profissional e a prática descontextualizada. 
Nesse caso, a teoria social de Marx é a teoria predominante na profissão de serviço social, 
porém não exclusiva! 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 37 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 

CARGO: CONTADOR 
 

RECORRENTE: 101313 e Outros 
QUESTÃO 01 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO  
ALTERNATIVA CORRETA “B” 
 
QUESTÃO 05 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A frase da alternativa “A’ (Ela sempre demonstrou inclinação às ciências humanas), está correta 
de acordo com a regência do nome “inclinação) (a ou para).  
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A frase da letra “B” (Esse crime é passível de pena de prisão), também está correta de acordo 
com a regência do nome “passível” que admite a preposição “de”. 

A frase da letra “C” (O leste da Amazônia, que é contíguo do Nordeste, terá as consequências 
mais graves), está INCORRETA, pois a preposição que acompanha o nome “contíguo” é “a” 
(que é contíguo ao Nordeste). 

Por fim, a frase da alternativa “D” (Tenho ojeriza a fumante), está correta, as preposições que 
podem acompanhá-la são “a” ou “por”. “Ojeriza” grafa-se com “a” no final e é um substantivo 
feminino. 

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

A questão versa sobre o acento indicativo de crase e a frase da alternativa “C” está incorreta 
quanto ao emprego da crase diante do pronome pessoal “ele”. A omissão do pronome “que” na 
frase não comprometeu a questão. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 14 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

n(IUFUA) = n(I) + n(F) + n(A) – n(I∩F) – n(I∩A) – n(F∩A) + n(I∩F∩A) 

É impossível que a interseção dos 3 conjuntos tenha um elemento e a interseção de dois deles 
não tenha elementos. Logo n(F∩A) = n(I∩F∩A) =1 

x = 74 + 36 + 17 – 12 – 12 – 1 + 1 = 127 – 25 + 1 = 103 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 20 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 23 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 24 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A questão sobre conceitos básicos de contabilidade aplicáveis tanto ao setor público quanto ao 
privado. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 33 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 36 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 37 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 38 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Insta ressaltar que não existe na questão erros que permitiriam sua anulação no tocante a 
desrespeito aos dispositivos elencados no edital regulador do certame. Discute-se erro 
gramatical na alternativa “A”. Erro material ensejante de anulação de questões deve ser de tal 
sorte gravoso que afete o direito subjetivo do candidato garantido no edital do concurso. O erro 
existente na questão não afeta e nem caracteriza prejuízo à compreensão do candidato, não 
confundindo objetivamente o sentido da resposta.  

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

A alternativa “A” traz o conceito de dívida flutuante. 

A alternativa “B” está de acordo com o art. 98, da lei 4.320/1964. 

As alternativas “C” e “D” estão de acordo com o parágrafo único e o caput do mesmo art. 94, 
da lei 4.320/1964.  

Veja-se como exemplo o tratamento dos precatórios. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
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CARGO: ANALISTA TRIBUTÁRIO 
 

RECORRENTE: 100659 e Outros 
QUESTÃO 01 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO  
ALTERNATIVA CORRETA “B” 
 
QUESTÃO 08 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A frase da letra “B” (Dois milhões de reais é suficiente para se comprar...), está correta, uma 
vez que a regra de concordância do verbo “ser” é a seguinte: “O verbo ser que aparece nas 
expressões é muito, é pouco, é suficiente, é bastante (que denotam quantidade, peso etc.) 
fica sempre no singular. 

A alternativa “D” está incorreta quanto à concordância, pois o verbo “tratar” está flexionado no 
plural e o correto é no singular, pois está acompanhado pelo índice de indeterminação do sujeito 
“se”. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 26 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre conceitos de demonstrações contábeis e o conceito de DOAR está 
correto. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 27 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Para o parecer prévio do tribunal de contas ser de 180 dias, deve ser atendido critério específico 
que não foi instado na questão. A resposta da questão deve se ater ao prazo geral de 60 dias. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 31 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Na alternativa “D” não há especificidade citada, demonstra-se que pode ser cobrado o ITR em 
qualquer hipótese por propriedades urbanas, o que torna a assertiva em questão incorreta. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 32 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Firma individual é o empresário que exerce em nome próprio atividade empresarial como titular 
do negócio. Neste tipo de empresa, o patrimônio da pessoa natural e da organização são os 
mesmos. Por isso, em caso de dívidas, o titular responde de forma ilimitada pelos 
compromissos financeiros. 

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

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

RECORRENTE: 101320 e Outros 
QUESTÃO 04 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre prefixo de origem grega e não voz passiva sintética. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 19 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Características da Escola Nova 
O movimento Escolanovista acredita que a educação é o mais importante elemento para 
a construção de uma sociedade fundada em ideais democráticos, justos e com igualdade 
de oportunidades. 
Para incentivar o processo de desenvolvimento de conhecimento, na pedagogia da Escola 
Nova são consideradas como indispensáveis as seguintes características: 
Centralização do processo de aprendizagem nas necessidades das crianças. 
Atenção à individualidade de cada aluno. 
Respeito à diversidade. 
Integração da aprendizagem escolar com conceitos sociais importantes (e NÃO, econômicos 
e políticos). 
Incentivo à reflexão, à observação e ao pensamento crítico. 
Valorização das experiências pessoais dos alunos no processo de aprendizagem. 
Preparação dos alunos para viver em um mundo dinâmico e em constante transformação. 
Integração de todos os aspectos humanos: racional, emocional e físico. 
Oferta de ampla educação democrática, gratuita e laica. 
Disponível em: <https://www.significados.com.br/escola-nova/>. 
Acessado em: 26 set 2021. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 24 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre: “Conhecimento sobre o corpo”, tema presente no Conteúdo 
Programático, do Edital de Abertura do Concurso Público, na qual anatomia e fisiologia são 
conhecimentos pertencentes a essa área de estudo. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 32 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Carmen Lucia Soares, Lino Castellani Filho, Paulo Guiralldeli autores com publicações sobre a 
história da educação física apontam que Adolph Spiess tinha como principal característica os 
exercícios militares com fins pedagógicos integrados ao currículo escolar, eficiência corporal. A 
questão foi baseada na publicação dos autores citados. Santos (1994), também apresenta a 
mesma ideia de princípios para Adolph Spiess. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 33 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A questão se refere ao potencial a ser atingido, pois cada indivíduo é único e as experiências e 
vivências estimulam o desenvolvimento dentro do seu potencial. O desenvolvimento motor não 
foi colocado como único e sim como elemento essencial. A resposta pode ser argumentada 
com a referência utilizada pelo recurso, Rosa Neto (1996), onde consta: 

“Desde o momento da concepção o organismo humano tem uma lógica biológica, um calendário 
maturativo e evolutivo, uma porta aberta à interação e a estimulação.” Neste caso a resposta 
“vida intrauterina” está correta.  

Outros autores que podem ser consultados sobre o tema, Ozmun e Gallahue; Malina, Bouchard 
e Bar-Or. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 35 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre: “Conhecimento sobre o corpo”, tema presente no Conteúdo 
Programático, do Edital de Abertura do Concurso Público, na qual anatomia e fisiologia são 
conhecimentos pertencentes a essa área de estudo. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 37 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 38 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Não há ambiguidade na questão, pois citou especificamente os autores e consequentemente 
suas ideias em relação ao tema abordado, a alternativa “A” trata da “essencialidade do gesto 
técnico” enquanto a alternativa correta, segundo os autores citados, trata da “tomada de 
decisão do aluno”. 

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

CARGO: ODONTÓLOGO 
 

RECORRENTE: 101823 e Outros 
QUESTÃO 08 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A frase da letra “B” (Dois milhões de reais é suficiente para se comprar...), está correta, uma 
vez que a regra de concordância do verbo “ser” é a seguinte: “O verbo ser que aparece nas 
expressões é muito, é pouco, é suficiente, é bastante (que denotam quantidade, peso etc.) 
fica sempre no singular. 

A alternativa “D” está incorreta quanto à concordância, pois o verbo “tratar” está flexionado no 
plural e o correto é no singular, pois está acompanhado pelo índice de indeterminação do sujeito 
“se”. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 26 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

O MTA comparado com o hidróxido de cálcio é mais eficaz na indução de dentinogênese 
reparadora, também mostra melhor capacidade de vedação e estabilidade estrutural, porém 
menos potente na atividade antimicrobiana, do que o hidróxido de cálcio. Análises físicas- 
químicas revelaram que o MTA não age apenas como o "hidróxido de cálcio, libertando material, 
mas também interage com fosfato liberando fluidos, formando precipitados de apatita”. 
O MTA também mostra melhor capacidade de vedação e estabilidade estrutural, mas menos 
potente atividade antimicrobiana comparada com a de hidróxido de cálcio.  

Referência: 

Queiroz, et al., 2004; Briso, et al., 2007; Okiji e Yosshiba, 2009 cit.in Mello, Oliveira, Rangel, 
2011. 

Disponível em: <https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/4466/1/PPG_18643.pdf>. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
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QUESTÃO 27 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A primeira geração propriamente dita dos inibidores específicos da COX-2 é representada por 
nimesulida, etodolaco e meloxicam. A descoberta da especificidade destes produtos foi na 
realidade constatada após a comercialização, sendo decorrente, principalmente, de 
observações clínicas e experimentais da reduzida incidência de efeitos colaterais 
gastrintestinais, sendo posteriormente constatadas por estudos in vitro (CARVALHO; 
CARVALHO; SANTOS, 2004). 

A alternativa “B” está incorreta, pois afirma que a Nimesulida associa-se à alta incidência de 
efeitos adversos gastrintestinais. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 28 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Desvantagens dos cimentos de ionômero de vidro modificados por resina: 

 Maior contração de polimerização  

 Menor translucidez 

 Mudança de cor após 1 e 2 anos 

Disponível em: 
<http://www.forp.usp.br/restauradora/dentistica/temas/cim_ion_vid/cim_ion_vid.pdf>. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 29 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “B” 
 

CARGO: FARMACÊUTICO 
 

RECORRENTE: 102225 e Outros 
QUESTÃO 08 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
A frase da letra “B” (Dois milhões de reais é suficiente para se comprar...), está correta, uma 
vez que a regra de concordância do verbo “ser” é a seguinte: “O verbo ser que aparece nas 
expressões é muito, é pouco, é suficiente, é bastante (que denotam quantidade, peso etc.) 
fica sempre no singular. 
A alternativa “D” está incorreta quanto à concordância, pois o verbo “tratar” está flexionado no 
plural e o correto é no singular, pois está acompanhado pelo índice de indeterminação do sujeito 
“se”. 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 
 

RECORRENTE: 102480 e Outros 
 
QUESTÃO 32 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 33 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Segundo a Resolução CFC nº 836/99, que estabelece Normas Brasileiras de Contabilidade – 
Interpretação Técnica NBC T11, sobre a detecção de fraudes e erros, tratados no item 8: 

A DETECÇÃO DE FRAUDES E ERROS 

8. O auditor deverá avaliar criticamente o sistema contábil, incluindo o controle interno, tanto 
em termos de concepção quanto de funcionamento efetivo, concedendo especial atenção às 
condições ou eventos que representem aumento de risco de fraude ou erro, que incluem: 

a) estrutura ou atuação inadequada da administração da entidade auditada ou de algum dos 
seus membros; 

b) pressões internas e externas; 

c) transações que pareçam anormais;  

d) problemas internos no cumprimento dos trabalhos de auditoria; 

e) fatores específicos no ambiente de sistemas de informação computadorizados. 

Exemplos dessas condições ou eventos são apresentados a seguir: 

1) Estrutura ou atuação inadequada da administração 

a) a alta administração é controlada por pessoa ou pequeno grupo, não existindo estrutura de 
supervisão eficaz; 

b) existe uma estrutura empresarial complexa aparentemente não justificada; 

c) as deficiências importantes de controle interno não são corrigidas, mesmo quando isso é 
praticável; 

d) existe uma alta rotação do pessoal-chave das áreas financeira, contábil e de auditoria interna; 

e) a área de contabilidade apresenta insuficiência, significativa e prolongada, de pessoal e 
condições de trabalho inadequadas; 

f) há mudanças frequentes de auditores e/ou advogados; e 

g) a reputação da administração é duvidosa. 

2) Pressões internas e externas 

a) o setor econômico no qual a entidade se insere está em declínio, e as falências estão 
aumentando; 

b) o capital de giro é insuficiente, devido à diminuição de lucros ou à expansão muito rápida;  
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c) os lucros estão se deteriorando, e a administração da entidade vem assumindo maiores 
riscos em suas vendas a prazo, está alterando suas praxes comerciais ou escolhendo 
alternativas de práticas contábeis com o intuito de melhorar o resultado; 

d) a entidade necessita de uma tendência de lucro crescente para suportar o preço de mercado 
de suas ações, devido à oferta pública, transferência de controle ou outra razão; 

e) a entidade tem um investimento significativo em um setor ou linha de produto conhecido por 
estar sujeito a mudanças rápidas; 

f) a entidade depende muito de uma ou de uns poucos produtos, clientes ou fornecedores; 

g) a alta administração está sofrendo pressão financeira; 

h) o pessoal da área contábil está sendo pressionado para concluir a elaboração das 
demonstrações contábeis; 

i) existem questões internas e/ou externas que provocam dúvidas quanto à continuidade normal 
das atividades da entidade; e 

j) há desentendimentos entre os acionistas, quotistas e a administração. 

3. Transações que pareçam anormais 

a) especialmente as que tenham efeitos significativos sobre os resultados, realizadas em datas 
próximas do fim do exercício; 

b) aquelas de natureza complexa, com os decorrentes tratamentos contábeis;  

c) realizadas com partes relacionadas; e 

d) pagamentos que pareçam excessivos em relação aos serviços prestados. 

4. Problemas internos no cumprimento dos trabalhos de auditoria  

a) registros inadequados, arquivos incompletos, ajustes excessivos nos livros e contas, 
transações não registradas de acordo com os procedimentos usuais e contas não conciliadas 
com os registros; 

b) documentação inadequada de transações, com falta de autorização, sem documento de 
apoio e/ou alterado. Quaisquer desses problemas de documentação assumem significância 
maior quando relacionados a transações não usuais ou de valor relevante; 

c) diferenças excessivas entre os registros contábeis e as confirmações de terceiros; 

d) conflitos na evidência de auditoria; 

e) mudanças inexplicáveis nos indicadores econômicos, financeiros e operacionais; 

f) respostas evasivas ou ilógicas da administração às indagações do auditor; 

g) experiência anterior com fraude e/ou erro; e 

h) cliente novo sem auditoria anterior. 

5. Fatores específicos no ambiente de sistemas de informação computadorizados 

a) incapacidade ou dificuldade para extrair informações dos arquivos de computador, devido à 
falta de documentação, ou à documentação desatualizada, de programas ou conteúdos de 
registros; 
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b) grande quantidade de alterações nos programas que não foram documentadas, aprovadas 
e testadas; e 

c) falta de conciliação geral entre as transações processadas em forma computadorizada e as 
bases de dados, de um lado, e os registros contábeis, de outro. 

Diante o exposto, verificamos que a questão representada pela letra “c”, atende a resposta 
esperada pelo enunciado da questão, pois busca às condições ou eventos que representem 
aumento de risco de fraude ou erro, em que se incluem fatores de pressões internas e externas 
em que os auditores deverão estar atentos.  

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

A lei 4.230/1964, em seu artigo 43, diz: 

A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos 
disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. 

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: 

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; 

II - os provenientes de excesso de arrecadação;  

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos 
adicionais, autorizados em Lei; 

IV - o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao 
poder executivo realiza-las.  

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo 
financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações 
de credito a eles vinculadas. 

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das 
diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-
se, ainda, a tendência do exercício. 

§ 4° Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, 
deduzir-se-a a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. 

Diante o exposto, verificamos que a exceção apresentada na questão pela letra “b”, atende a 
resposta esperada pelo enunciado da questão, pois os recursos decorrentes da anulação de 
restos a pagar não constam como fonte para abertura de créditos suplementares e especiais, 
definidos na Lei nº 4.320/1964. 

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


