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CONCURSO – EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ- PI 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

6° AO 9° ANO - MATEMÁTICA 
 

RECORRENTE: 100629 e Outros 
 
QUESTÃO 02 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A relação entre pai e filho era, de certo modo, um pouco distante, resumindo-se a poucas 
palavras como fora mencionado no texto. Ao lermos o texto, fica evidente que, logo no início, o 
autor usa eufemismo para comunicar o falecimento do pai em: DESINCOPATIBILIZOU-SE 
COM ESTE MUNDO e que o autor e seu pai pouco se falavam.  
 

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

 

QUESTÃO 04 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Em “JÁ BATERAM SEIS HORAS O RELÓGIO DA MATRIZ”, o verbo “bater” deveria estar no 
singular, em concordância com o sujeito Relógio. Quanto a alternativa C, a mesma apresenta 
uma frase que segue o rigor da norma culta, tendo em vista que o verbo “haver” é impessoal, 
logo, o mesmo deve-se apresentar no singular como deveras está. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 
QUESTÃO 14 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
Segundo a LDB a prevalência é dos aspectos qualitativo sobre os quantitativos, desta forma a 
letra C está incorreta. 
 
Veja o que diz a Lei: 
Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com 
as seguintes regras comuns: 
V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 
a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos 
aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre 
os de eventuais provas finais; 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 18 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

JUSTIFICATIVA 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes 
linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às 
diferenças entre as pessoas. 

 Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes 
parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus 
conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, 
sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. 

 Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da 
escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades da 
vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, 
desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se 
posicionando. 

 Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 
transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e 
fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as 
artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

 Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, 
sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de 
diferentes linguagens (e não, UMA LINGUAGEM PADRÃO). 

 Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma 
imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de 
cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em 
seu contexto familiar e comunitário. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018, p. 38. 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
 
QUESTÃO 21 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “C” 
 
QUESTÃO 26 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
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CARGO: NUTRICIONISTA 
 

RECORRENTE: 100001 e Outros 
 
QUESTÃO 02 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A relação entre pai e filho era, de certo modo, um pouco distante, resumindo-se a poucas 
palavras como fora mencionado no texto. Ao lermos o texto, fica evidente que, logo no início, o 
autor usa eufemismo para comunicar o falecimento do pai em: DESINCOPATIBILIZOU-SE 
COM ESTE MUNDO e que o autor e seu pai pouco se falavam.  
 

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

 
QUESTÃO 15 
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 16 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 35 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Conforme informado no enunciado da questão, uma mulher adulta com Circunferência da 
Cintura (CC) igual a 85 cm, apresenta “Risco elevado para complicações metabólicas”, 
conforme tabela abaixo: 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO: PROMOTOR DE SAÚDE PÚBLICA - PSICÓLOGO 
 

RECORRENTE: 100390 e Outros 
 
QUESTÃO 02 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A relação entre pai e filho era, de certo modo, um pouco distante, resumindo-se a poucas 
palavras como fora mencionado no texto. Ao lermos o texto, fica evidente que, logo no início, o 
autor usa eufemismo para comunicar o falecimento do pai em: DESINCOPATIBILIZOU-SE 
COM ESTE MUNDO e que o autor e seu pai pouco se falavam.  
 

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

 

CARGO: TÉCNICO DE GESTÃO PÚBLICA - AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
 

RECORRENTE: 100095 e Outros 
 
QUESTÃO 02 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O erro de digitação não compromete a questão uma vez que a alternativa correta se encontra 
na letra “A” 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Na questão não há duas alternativas iguais como afirma o candidato. 

 

03. “Havia as belas casas, os jardins, os playgrounds, as piscinas, MAS havia, acima de tudo, 
segurança.” A conjunção destacada na frase poderia ser substituída, sem prejuízo de sentido, 
por: 
 
a) Por conseguinte. 
b) Porquanto. 
c) Porque. 
d) Todavia. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 17 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Na sequência: Caju, aCerola, baCuri, abaCaxi, a posição da letra C nas palavras Caju: 1ª; 
aCerola: 2ª; baCuri: 3ª; abaCaxi: 4ª. Seguindo essa sequência a palavra que completa é 
maracujá, porque a letra C ocupa a 5ª posição. O argumento do candidato não procede, porque 
nada garante que depois de AB tenha que necessariamente repetir CA. 
 

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

 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 
Resolução Questão:  
 
Temos que A negação da disjunção é: “nega a primeira troca o “ou” pelo “e” nega segunda” 
portanto a negação da sentença: “Não come jaca ou come pequi” é “come jaca e não come 
pequi”. 
 

Pela Referência: Alencas Filho, Edgard de, 1913 – Iniciação á lógica matemática / Edgar de Alencar Filho – São 

Paulo: Nobel, 2002, página 73 

 

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

 

 

CARGO: GESTOR SOCIAL – ASSISTENTE SOCIAL 
 

RECORRENTE: 100547 e Outros 
 
QUESTÃO 01 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Tendo em vista o contexto em que as mesmas foram empregadas. No trecho “... homem pobre 
mas de ilustre ESTIRPE”, percebemos que a palavra ESTIRPE faz referência à ORIGEM. 
Todavia, ao defrontarmos com o termo INÉPCIA em “...pratearmos juntos a nossa INÉPCIA, 
podemos constatar que significa: INCAPACIDADE, e não a de vocação. Portanto, a palavra 
que não está corretamente interpretada é a letra D. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 02 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A relação entre pai e filho era, de certo modo, um pouco distante, resumindo-se a poucas 
palavras como fora mencionado no texto. Ao lermos o texto, fica evidente que, logo no início, o 
autor usa eufemismo para comunicar o falecimento do pai em: DESINCOPATIBILIZOU-SE 
COM ESTE MUNDO e que o autor e seu pai pouco se falavam.  
 

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

 
RECURSOS:022004/021938 
QUESTÃO 08 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A alternativa divulgada no Gabarito Parcial já é a letra C e não B como argumenta o candidato. 
 

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

 
QUESTÃO 21 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 22 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 30 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O conteúdo da questão, a saber “Serviço Social na Contemporaneidade”, está previsto no edital 
e não há qualquer erro que fere os princípios citados. Quando o edital destaca as referências 
bibliográficas, o elaborador fica restrito a elaborar questões referentes à este material teórico 
especifico; porém, quando não há especificação bibliográfica, é permitido o reporte teórico a 
todo arsenal disponível que traga discussões sobre o conteúdo, se esta for uma fonte segura, 
como é o caso da referência de José Paulo Netto, teórico conceituado do Serviço Social. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 
QUESTÃO 39 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “B” 
 
Quando o edital destaca as referências bibliográficas, o elaborador fica restrito a elaborar 
questões referentes à este material teórico especifico; porém, quando não há especificação 
bibliográfica no edital, é permitido o reporte teórico a todo arsenal disponível que traga 
discussões sobre o conteúdo, se esta for uma fonte segura, como é o caso da referência 
utilizada. 
 

CARGO: AGENTE DE GESTÃO PÚBLICA – MOTORISTA D 
 

RECORRENTE: 100441 e Outros 
 
QUESTÃO 02 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

Ao lermos a fábula “O lobo e o cordeiro”, vimos que o lobo buscou de todas as formas 
argumentar junto ao cordeiro que ele, o lobo, tinha razões para matá-lo. Esse, por sua vez, 
sempre contra argumentava. Com isso, a lição moral é “A RAZÃO DO MAIS FORTE É SEMPRE 
A MELHOR”, ou seja, como o lobo não tinha mais argumentos, ele usou da força como sendo 
a melhor maneira para justificar a morte do cordeiro. A essência da moral é entendermos que 
o forte procura, muitas vezes, justificar o injustificável. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Em DA temos: preposição DE + artigo A, ou seja, apenas na frase: “Meu pai se recusou A 
assistir A filmes com cenas de violência.”, os dois A são preposições. Vale relembrar que o A 
para ser artigo tem que acompanhar substantivo e é variável em gênero e número. 
 

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

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Para a palavra AZUL ser substantivo ou não, depende do contexto em que a mesma está 
inserida. Se considerarmos o contexto da frase: “O azul do céu muito me impressiona”, 
podemos perceber que a palavra AZUL vem precedida do artigo O, logo, trata-se de 
substantivo. A esse fenômeno linguístico dar-se o nome de substantivação. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Em “Assisti a este filme pela milésima vez” a expressão numérica MILÉSIMA não define com 
exatidão ou precisão quantas vezes assisti ao filme. Portanto, a correta é a alternativa D. As 
demais alternativas apresentam expressões numéricas definidas. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 10 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Está evidente que a referência é feita aos pronomes, pois os mesmos estão em destaque. 
Quanto à colocação de vírgula para isolar o adjunto adverbial “recentemente” não se faz 
necessário, pois nesse contexto, dar uma pausa após o adjunto é facultativo. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 12 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 13 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Observa-se que da página 38 até a 64 são computados 27 páginas fotocopiadas como cada 
fotocópia custa R$1,20. Multiplicando 27 por 1,20 encontra como resultado R$32,40. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTAO 19 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Resolução Questão:  

Cláudio recebeu: x, Paula recebeu a mesma quantidade: x, já Carlos recebeu x + 600. 

Logo: 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 600 = 3000 => 3𝑥 + 600 = 3000 => 3𝑥 = 3000 − 600 => 𝑥 =
2400

3
, 𝑙𝑜𝑔𝑜 𝑥 = 800. Como o comando da questão pede o valor que Carlos recebeu temos 

que: 800 + 600 = 1400 

R$ 1.400,00 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 20 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Resolução Questão 20: Temos que 160 = 25x51 e isto implica que (5+1) x (1+1) = 6 x 2 = 12 
divisores de 160. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A alternativa divulgada no Gabarito Parcial já é a letra “D”. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 22 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Torque: grandeza física responsável pelo movimento rotacional que acontece sempre que 
aplicamos uma força em um braço de alavanca. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 23 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A alternativa divulgada no Gabarito Parcial já é a letra “A”. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 24 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A alternativa correta é a letra D, divulgada no Gabarito Oficial tendo por base o Código de 
Transito Brasileiro, no seu artigo 261, inciso 5°. 
 
QUESTÃO 25 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
A alternativa divulgada no Gabarito Parcial já é a letra “B”. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 27 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A alternativa correta e a letra “B”, não operar à potência máxima, ou seja, não operar à potência 
máxima até que a temperatura de trabalho seja alcançada. 
 
QUESTÃO 28 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A alternativa divulgada no Gabarito Parcial já é a letra “A”. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 29 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A alternativa divulgada no Gabarito Parcial já é a letra “D”. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 30 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
A alternativa divulgada no Gabarito Parcial já é a letra “C”. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 32 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A alternativa divulgada no Gabarito Parcial já é a letra “A”. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 33 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 34 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
A alternativa divulgada no Gabarito Parcial já é a letra “D”. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 35 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A alternativa divulgada no Gabarito Parcial já é a letra “B”. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 36 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A alternativa divulgada no Gabarito Parcial já é a letra “C”. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 38 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A alternativa divulgada no Gabarito Parcial já é a letra “A”. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 39 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A alternativa divulgada no Gabarito Parcial já é a letra “D”. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 40 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A alternativa divulgada no Gabarito Parcial já é a letra “C”. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
RECURSO 022017 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O candidato não especificou a qual questão se referia.  
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CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 
 

RECORRENTE: 100239 e Outros 
 
QUESTÃO 02 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A relação entre pai e filho era, de certo modo, um pouco distante, resumindo-se a poucas 
palavras como fora mencionado no texto. Ao lermos o texto, fica evidente que, logo no início, o 
autor usa eufemismo para comunicar o falecimento do pai em: DESINCOPATIBILIZOU-SE 
COM ESTE MUNDO e que o autor e seu pai pouco se falavam.  
 

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

 
QUESTÃO 04 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Em “JÁ BATERAM SEIS HORAS O RELÓGIO DA MATRIZ”, o verbo “bater” deveria estar no 
singular, em concordância com o sujeito Relógio. Quanto a alternativa C, a mesma apresenta 
uma frase que segue o rigor da norma culta, tendo em vista que o verbo “haver” é impessoal, 
logo, o mesmo deve-se apresentar no singular como deveras está. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Não fora mencionada que SENTINELA pertencem somente a gênero feminino. Fora declarado 
apenas que ELIPSE, SENTINELA e OMOPLATA pertencem ao gênero feminino. Caso tivesse 
sido usado o termo SOMENTE a mesma estaria incorreta. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 
QUESTÃO 15 
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. 
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QUESTÃO 25  

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

“Em regra” o domicílio tributário da pessoa física pode ser a residência habitual ou o local onde 
se encontra o centro habitual das atividades da pessoa física, pois o eleito pode ter a negativa 
do fisco considerando entraves para fiscalização. Neste caso, o domicílio volta a ser o centro 
habitual das atividades ou a residência da pessoa física. 

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

Adverso a interpretação ao enunciado da questão apresentada no recurso a alternativa (B) diz 
respeito ao que consiste a isenção, sendo, portanto, está, em conformidade com art. 175 do 
CTN, umas das modalidades de exclusão do crédito tributário, juntamente com a anistia. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 30 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Concernente a alegação apresentada no recurso a alternativa (A) não faz referência a auditoria 
interna, haja visto que a auditoria realizada por meio de profissional independente, ou seja, que 
não faz parte dos quadros de funcionários da Entidade auditada, é característica da auditoria 
classificada como externa ou independente. Quanto a competência exclusiva de contador, 
entende-se, que toda e qualquer auditoria, interna ou externa, que tem por objetivo 
especificamente de examinar a integridade, adequação das informações contábeis, financeiras 
de uma Entidade só pode ser dirigida por profissional habilitado devidamente registrado no 
CRC. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 39 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Compreende-se que, somente a lei pode “estabelecer”, ou seja, somente a lei pode pôr em 
vigor a majoração de tributos ou a sua redução. No que corrobora, tal interpretação, o próprio 
recurso quando destaca o art. 62, I, 2°, da Constituição Federal. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 


