
 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A PROVA OBJETIVA

O Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura 
Abertura nº 001/2018, visando atender os princípios da publicidade, da legalidade e da impessoalidade,
 
Considerando a apreciação do recurso oferecido quanto à divulgação do ga
 

RESOLVE: 
 

I– Divulgar o resultado do julgamento dos recursos apresentados pelos candidatos, conforme segue abaixo:

NÍVEL SUPERIOR

Candidato /Inscrição Cargo 

Antônio Cezar Souza / 00568 
Fagner Antônio Cortez Fraga / 02151 
Jessica Dal Magro / 00589 
Júlio Cézar Del Penho de Souza / 02722 
Keyly Leandro da silva / 00919 
Lucilene Neves de Oliveira / 01058 
Maria do Carmo Souza/ 01294 
Samara Regina Orlando Morais / 00594 
Tiago de Andrade Pereira / 0028 
 
 

Assistente Social 
Engenheiro Civil 
Psicólogo 
Engenheiro Civil 
Fiscal de Contrato 
Assistente Social 
Assistente Social 
Enfermeiro 
Fiscal de Contrato 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 013 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A PROVA OBJETIVA
 

O Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Comodoro – MT, nos termos dos itens 9.7, 9.9 e 9.10.1 do Edital de 
Abertura nº 001/2018, visando atender os princípios da publicidade, da legalidade e da impessoalidade, 

oferecido quanto à divulgação do gabarito preliminar pela Banca Examinadora, 

Divulgar o resultado do julgamento dos recursos apresentados pelos candidatos, conforme segue abaixo: 

 
NÍVEL SUPERIOR– PREFEITURA MUNICIPAL 

Nº da 
Questão 

Fundamentação do Recurso 

22 Na questão 22 estão corretas as 
alternativas I e II de acordo com o 
estatuto dos servidor uma vez que 
nela se lê: [...] “respeitando a 
legislação em vigor” subentende o 
que consta na lei [...] “respeitando 
a habilidade exigida”, resumindo as 
habilidades exigida condizem com 
respeito à lei. Desse modo a 
alternativa correta seria a letra (B). 
Portanto essa questão deve ser 
anulada. 

Recurso sem provimento. 
Para responder o referido recurso vejamos a questão:
Questão 22 
Readaptação é o aproveitamento do 
o rol de atribuiçõe
limitação que tenha 
verificada em inspeçã
legal e formalmente.
Analise as afirmativas abaixo a respeito de readaptação:
I - Se julgado incap
aposentado nos termos da legislação pertinente em vigor;
II - A readaptação se
atribuições afins, respeitada 
III - Em qualquer hipót
ou redução da remuneração do Servidor.
 
Assinale a afirmativa CORRETA:

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A PROVA OBJETIVA 

MT, nos termos dos itens 9.7, 9.9 e 9.10.1 do Edital de 

Julgamento do Recurso 

Recurso sem provimento.  
Para responder o referido recurso vejamos a questão: 

Readaptação é o aproveitamento do Servidor estável em cargo com 
ribuições e responsabilidades compatíveis com a 
 tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, 
 inspeção médica oficial ou para este fim contratada, 

legal e formalmente. 
mativas abaixo a respeito de readaptação: 
o incapaz para o Serviço Público, o servidor será 

aposentado nos termos da legislação pertinente em vigor; 
tação será efetivada em cargo de carreira e rol de 

atribuições afins, respeitada a legislação em vigor; 
uer hipótese, a readaptação poderá acarretar aumento 

ou redução da remuneração do Servidor. 

Assinale a afirmativa CORRETA: 
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A) Somente a afirmativa I está correta.  
B) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
C) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

D) Somente a as afirmativas I e III estão corretas. 
 

Consoante ao entendimento da interpretação da alternativa está 
incorreta pois o estatuto do servidor refere-se à HABILIDADE/ 
CAPACIDADE para executar para exercer determinada função a qual 
está sendo readaptada e não da legislação em vigência. 
 
Recursos Indeferidos. 

Cecilia Jesus da Cunha/ 00516 
Erica da Conceição Barbosa/00882. 
Lucilene Rodrigues da Silva/ 02263. 
 

Assistente Social 
Psicólogo 
Assistente Social 

23 Questão com fatores para 
julgamento dos itens em 
duplicidade, tendo em vista que o 
item III e o item V estão repetidos.  

Recurso sem provimento. 
 
Mantenho a questão, visto que, a duplicidade apresentada não fez 
indução ao erro. 
 
Recursos Indeferidos 

Amauri Chaves de Arruda Júnior / 00888 
Jessica Dal Magro / 000589 
Maria do Carmo Souza / 01294  
 
 

Engenheiro Civil 
Psicólogo 
Assistente Social  
 

28 A banca considerou a alternativa 
(B) como correta, porém a letra (A) 
também está correta. 
Na página 9 do Estatuto do 
Servidor de Comodoro-MT, diz: 
“Art. 20. Recondução é o retorno 
do servidor efetivo ao cargo 
anteriormente ocupado e 
decorrerá de: 
I- Inabilitação em estágio 

probatório relativo a outro 
cargo que tenha rol de 
atribuições afins,  

II- Reintegração do anterior 
ocupante” 

Portanto a letra A e B estão 
corretas. 

Recurso com provimento. 
Houve erro de digitação no gabarito preliminar, onde constou 
alternativa "B" onde deveria ter constado alternativa "A".  
 
Portanto, gabarito alterado para letra "A”. 
 

Carla Cristina dos Reis Silva Antero -
02418 

Evandro Gomes Correia Junior-00884 

Thaís Monteiro Leite – 01682 

Antonio Cezar Souza - 00568  

Assistente Social 36 Na questão 36, de acordo com o 
artigo 4º paragrafo V da lei 8662 de 
7 de julho de 1993, lei essa que 
regulamenta a profissão a 
alternativa correta seria a letra (D) 
___________________________ 
A questão citada acima coloca a 
letra B como incorreta, porém a 
letra C também encontra-se 

Recurso sem provimento. 
A profissão de assistente social é regulamentada pela Lei 8662, de 7 
de junho de 1993, que legitima o Conselho Federal de Serviço Social 
e os Conselhos Regionais, nos seus artigos 4º e 5º, respectivamente, 
a lei define competência e atribuições privativas da assistente social 
como:(http://cressmt.org.br/novo/153/). 

•Realizam estudos e pesquisas para avaliar a realidade e emitir 
parecer social e propor medidas e políticas sociais; 

•Planejam, elaboram e executam planos, programas e projetos 
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Incorreta  
___________________________ 
 
Na questão 36 há duas afirmações 
incorretas sendo elas a letra A e a 
letra B As duas asserções não 
constam no código de ética do/a 
Assistente Social, nas competências 
e atribuições privativas do 
Assistente Social. 

sociais; 

•Prestam assessoria e consultoria a instituições públicas e privadas e 
a movimentos sociais; 

•Orientam indivíduos e grupos, auxiliando na identificação de 
recursos e proporcionando o acesso aos mesmos; 

•Realizam estudos socioeconômicos com indivíduos e grupos para 
fins de acesso a benefícios e serviços sociais e 

•Atua no magistério de Serviço Social e na direção de Unidade de 
ensino e Centro de estudos. 
Em relação a resposta, a única alternativa que encontra-se errada é a 
letra B, Planejar, elaborar e executar planos, programas, projetos 
sociais e magistratura pedagógica em Serviço Social, pois, o/a 
Assistente Social não atua na magistratura, pois essa é uma 
atribuição específica do Juiz. 
Assim, os recursos dos candidatos são improcedentes.  

Luciene Neves de Oliveira Assistente Social 08 “A questão 08 diz em seu 
anunciado a grafia correta dando 
alguns exemplos 
x,ch,g.j.s.z.ss.sc.xc. Ao qual quem lê 
o anunciado da opção (c) entende-
se que haverá erro entre essas 
palavras mas a palvvra " aumaço" 
está escrito de forma errada ao 
qual se escreve "almaço" no qual 
em duz (sic) ao erro anulando a 
questão.” 

Recurso sem provimento. 
Não assiste razão à candidata. A questão ia além da ortografia pura e 
simples, uma vez que foram oferecidos aos candidatos enunciados, 
ou seja, em um dado contexto, e não palavras isoladas. Portanto, o 
uso de uma palavra em um contexto específico também era objeto 
de avaliação na questão. 
O enunciado da questão é meramente exemplificativo. O candidato 
deveria identificar, no contexto dos períodos apresentados em cada 
alternativa, as palavras escritas de forma incorreta. Dessa forma, o 
gabarito não deve ser alterado. 

Thaís Monteiro Leite – 01682 

 

Assistente Social 09 Solicita revisão da questão por não 
concorda com a resposta do 
gabarito. 
 

Recurso sem provimento. 
A candidata apresenta uma pesquisa correta, mas todas as suas 
conclusões estão incorretas.  
 
“Onde” significa “no lugar em que” e deve ser usado com verbos 
estáticos, sempre para indicar lugar; “aonde” significa “para o lugar 
que” e se junta a verbos que indicam movimento.  
 
Bastante esclarecedora a lição do renomado Eduardo Sabbag 
(disponível em 
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/onde-o-onde-
nao-e-correto/7882, acesso em 19 julho 2018):  
 

Aonde 
A preposição a de aonde indica que essa 
palavra deve ser usada somente quando 
estiver relacionada a verbos que pedem 
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tal preposição e a orações que sugerem 
movimento. Exemplos: 
Aonde você quer ir? (Quem vai sempre 
irá a algum lugar) 
Aonde ele está me levando? (Quem leva 
tem de levar alguém ou algo a um lugar) 
Para conferir se o uso está correto, basta 
substituir aonde por para onde: 
Aonde vamos nas próximas 
férias? = Para onde vamos nas próximas 
férias? 
Onde 
Deve ser relacionado a situações que 
fazem referência a um lugar e quando a 
ideia de movimento não está presente. 
Por exemplo: 
O bairro onde você mora é perigoso. 
Não conheço a cidade onde minha mãe 
nasceu.  
OBS: “Onde” somente deve ser 
empregado para designar locais físicos, 
ou seja, não pode ser usado em 
situações como "Ele conta piadas onde a 
vítima é sempre um português". Nesse 
caso, o correto é usar em que. 

 
Vejamos cada um dos itens: 
I – “onde” remete a duas ações “responder tua carta” e “não me 
desculpar”, portanto, não indica lugar; logo, está incorreto; 
II – “onde” remete a “piores momentos”, portanto, não indica lugar; 
logo, está incorreto; 
III – “onde” remete a “infância”; portanto, não indica lugar; logo, 
está incorreto. 
IV – “onde” remete a “saída” – ou seja, local onde se sai – portanto, 
indica lugar; logo, está correto. 
Dessa forma, o gabarito não deve ser alterado. 

21 A questão contém alternativas 
duplicadas, sendo as alternativas A 
e C. 

A) A posse poderá ser 
efetuada no prazo de 30 
dias, a contar da 
publicação do ato de 

Recurso sem provimento  
QUESTÃO21 
O artigo 7º da Lei n. 1.328/2011 define posse da seguinte forma: 
“Art. 7º. Posse é a investidura em cargo público, mediante a 
aceitação expressa das atribuições de Servidores e responsabilidades 
inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, 
formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente 
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provimento. 
C) a posse deverá ser efetuada 
no prazo de 30 dias, a contar 
da publicação do ato de 
provimento. 

Diante do exposto solicito a 
anulação dessa questão. 

e pelo empossado, na presença de, no mínimo, duas testemunhas, 
homologado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal”.  
Quanto ao  prazo da posse, é CORRETO afirmar que: 
A) A posse poderá ser efetuada no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da publicação do ato de provimento. 
B)  A posse deverá ser efetuada no prazo de 20 (trinta) dias, a 

contar da publicação do ato de provimento. 
C) A possedeverá ser efetuada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da publicação do ato de provimento. 
D) A posse deverá ser efetuada no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da assinatura do ato de provimento. 
 
De acordo com o artigo 7º da lei nº.1.328/2011, somente a 
alternativa C está correta, não havendo duplicidade de alternativas. 

40 O conteúdo da questão está todo 
invertido sendo assim impossível a 
assimilação para uma alternativa 
correta: 
Sendo que no nome social está 
contendo informações sobre 
casamento e divórcio. 
No exercício profissional está com 
informações sobre o diploma. 
No diploma está contendo 
informações sobre o início do 
exercício profissional. 
E no casamento e divorcio está 
contida as informações sobre o 
nome social. 
Diante o exposto peço a anulação 
dessa questão 

Recurso sem provimento. 
Referente ao questionamento da candidata, ao relacionar que a 

questão estão todas invertidas, confere, por isso a resposta é a letra 

C, “Todas as afirmativas estão erradas”, pelo fato de estarem 

invertidas, não há resposta correta. 

Carla Cristina dos Reis Silva Antero -
02418 

 

Assistente Social 04 No gabarito consta a letra C, na 
qual a palavra Deixa não apresenta 
derivação regressiva, pois não 
provém do verbo deixar, 
apresenta-se como um substantivo 
feminino que exprime por extensão 
acontecimento ou afirmação que 
enseja réplica, reação ou refutação. 
 

 

Recurso sem provimento. 
Não procede a argumentação da Candidata, uma vez que o 
substantivo “deixa” é formado por derivação regressiva. Observe-se 
que a palavra está precedida de artigo (“a”) justamente porque foi 
substantivada. Nesse período, “deixa” significa, como bem disse a 
candidata, “acontecimento ou afirmação que enseja réplica, reação 
ou refutação”. 
Vejamos sua utilização no texto: 

 

O historiador e escritor Luiz 

AntonioSimas, vencedor do Prêmio 

Jabuti em 2016, foi alvo da "patrulha" 
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nas últimas semanas. Em sua coluna no 

jornal O Globo e nas redes sociais, ele 

afirmou que iria torcer pela Seleção 

apesar de ser crítico ao distanciamento 

dos jogadores em relação aos torcedores 

e à gestão do futebol no país. Foi a deixa 

para que começassem os ataques 

enviados publicamente e nas caixas de 

mensagem. Não raro, com xingamentos 

ofensivos.  

 
Ou seja, a afirmação do historiador ensejou uma reação, que foram 
os ataques enviados publicamente e nas caixas de mensagens. 
Dessa forma, o gabarito não deve ser alterado. 
 

Erica da Conceição Barbosa – 00882 

Guilherme Tomas de Santana Junior - 
01914 

Psicólogo 32 A questão referida traz a 
alternativa correta como sendo A) 
mas a mesma não se encontra 
correta devido afirmar que o 
psicólogo deve indicar tratamento 
para o paciente que está sob o 
cuidado de outros profissionais, 
logo pode-se interpretar que o 
mesmo pode interferir no 
tratamento indicado por outros 
profissionais, o que não condiz com 
a pratica do psicólogo, sendo que o 
mesmo faz intervenções somente 
dentro da sua pratica profissional, 
orientando o paciente e sobre 
hipótese alguma deve-se indicar 
tratamentos contraditórios a 
pratica psicológica ou que venha 
ferir a 
pratica profissional de outros 
profissionais. 

Recurso com provimento. 
O Psicólogo na função de consultor nas enfermarias de fato não 
interferirá na conduta de outros profissionais, porém poderá indicar 
um atendimento a longo prazo ( pois nas internações as 
psicoterapias costumam ser breves ), e contínuo com outro 
profissional da Psicologia (ou o mesmo) caso haja necessidade e 
demanda de um maior acompanhamento, pós alta médica.    
 
Diante disso fica anulada a referida questão. 

Guilherme Tomas de Santana Junior - 
01914 

Psicólogo  05 Solicita anulação da questão por 
não concorda com a resposta do 
gabarito preliminar. 

Recurso sem provimento. 
Não assiste razão ao candidato. Além das conjunções (no caso, 
“mas”), são elementos coesivos as preposições, os pronomes, os 
advérbios e as locuções adverbiais e as palavras denotativas. Tanto a 
alternativa C quanto a alternativa D trazem elementos coesivos (os 
pronomes “ele” e “sua”). De acordo com Platão e Fiorin (Para 
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entender o texto. Leitura e Redação. Editora Ática, 2002, p. 272): 
 

São várias as palavras que, num texto, 
assumem a função de concectivo ou de 
elemento de coesão: 
- as preposições: a, de, para, com, por, 
etc.; 
- as conjunções: que, para que, quando, 
embora, mas, e, ou, etc.; 
- os pronomes: ele, ela, seu, sua, este, 
esse, aquele, que, o qual, etc.; 
- os advérbios: aqui, aí, lá, assim, 
etc.(Grifos nossos.) 

Dessa forma, o gabarito não deve ser alterado. 
 

15 Solicita anulação da questão por 
não concorda com a resposta do 
gabarito preliminar. 

Recurso sem provimento. 

Reafirma-se ao candidato que a única alternativa INCORRETA 
possível é a letra D, pois a prisão do ex-presidente Lula seguiu todos 
os trâmites legais: investigação da Polícia Federal e do Ministério 
Público; com julgamento em primeira instância, confirmado pelo 
TRF-4 e após o STJ e o STF negarem pedidos de habeas corpus 
formulado por seus advogados. Ademais, o Tribunal de Haia não o 
considerou “preso político”, sequer se manifestou sobre o assunto. A 
procedência das demais alternativas pode ser confirmada em 
qualquer portal de notícia que mantenha relações de credibilidade e 
confiança no trato com as informações (Folha de S. Paulo, O Estado 
de S. Paulo, O Globo, BBC Brasil, UOL, Veja, dentre outros). A 
questão e seu gabarito estão mantidos. 

35 Na questão de Nº35, que fala 
acerca de grupo terapêutico, pedia 
que assinalasse a alternativa 
incorreta. De acordo com o 
gabarito preliminar a alternativa é 
D. Porém, ao buscar sobre o 
assunto é possível verificar que o 
ponto de vista naturalista esta 
presente de maneira CORRETA nas 
definições de Bleger. 

Recurso sem provimento. 
A questão de N. 35 tem como alternativa incorreta a letra D em 
função do seguinte trecho retirado da obra do autor: 
Parágrafo  1 ___ ..."Por ponto de vista naturalista entendemos a 
descrição de um fenômeno realizado por um observador que o 
descreve "de fora'',  quer dizer como um fenômeno da natureza que 
existe independentemente do sujeito observador, e, nesse sentido, a 
definição do grupo como '' conjunto de indivíduos que interatuam 
com papéis, status, etc.'' é uma descrição tipicamente naturalista. " 
Pag. 88  
* BLEGER , J . Temas de Psicologia - Entrevistas e Grupos. Ed. Martins 
Fontes, 1993.   
O incorreto da alternativa estar em afirmar que o observador o 
descreve de seu interior e não "de fora'' do grupo, por esta 
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explicação e de acordo com a revisão do recurso Interposto avalia-se 
que não faz-se necessária a anulação da questão.  

Samara Regina Orlando Morais - 00594 Enfermeiro 01 “A questão referida não faz uma 
aceitação sobre o futebol e politica, 
ele apresenta mudanças 
principalmente no texto 1. Até cita 
a alienação do leitor quando diz: 
Mas você também está sendo 
explorado enquanto lê seus 
autores preferidos ou assiste a um 
filme iraniano. Isso ultimo 
paragrafo do texto. Portanto ele 
coloca as mudanças que ocorreram 
e isso serve na sociedade em si.” 

Recurso sem provimento.  

A Candidata não expõe claramente seu posicionamento. Quando diz 
que “a questão referida não faz uma aceitação sobre o futebol e 
política, ele apresenta mudanças principalmente no texto 1.”, o 
sentido de sua afirmação não fica claro, não sendo possível formular 
alguma resposta. 
Recurso Indeferido. 

31 A lei não apresenta como item 
Comando único, sendo resposta 
certa letra C. 

Recurso sem provimento.  
De acordo com o conteúdo do Portal do Ministério da Saúde, a 
alternativa continua correta.  
Convido a candidata a acessar a página 
http://portalms.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude/principios-
do-susonde poderá se interar sobre o Sistema Único de Saúde, bem 
como sua Estrutura, Princípios, Responsabilidades dos Entes, Carta 
dos Direitos dos Usuários, entre outros. 

Adriana Oliveira Teixeira – 00066 
Daniele de Oliveira Santana – 00567 
Elisangela Costa Lima – 02197 
Joselaine Gomes da Silva - 03054 
Juliana Medina do Amaral – 00384 
Kádlla Cris de Lima Geraldes – 03523 
Marcia Gisele Peixoto Kades – 01041 
Ualace Alberto Vieira 

Enfermeiro 33 Os candidatos solicitam revisão da 
questão por não concordarem com 
a resposta do gabarito. 

Recurso com provimento. 
De acordo com a página Portal da Saúde, 
http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/pni/(baixar 
calendário nacional de imunização), consta duas datas como 
Reforço da Vacina Meningocócica C. Na página ao abrir consta 
Reforço aos 12 meses e ao baixar/abrir o calendário de vacinas 
consta Reforço aos 15 meses. 
Diante dessa duplicidade de informação do próprio site da Saúde, 
torna-se NULA a referida questão. 

Ualace Alberto Vieira -00198 

 

Enfermeiro 02 “A alternativa do gabarito, não 
condiz com o real significado, visto 
que á (sic) Reticências [ ... ] é um 
sinal de pontuação que marca uma 
interrupção, indicando uma 
suspensão na melodia frásica. 
Devendo assim a questão ser 

anulada.” 

 

Recurso sem provimento.  

Como bem disse o candidato, na frase usada pelo personagem da 
tirinha houve a suspensão da melodia frásica. Isso quer dizer que o 
personagem interrompeu a sua frase, parou de “falar” porque a 
conclusão já havia ficado subentendida pelo paralelismo da estrutura 
sintática idêntica usada nos quadrinhos anteriores. Assim, todas as 
frases apresentam a mesma estrutura: sujeito + predicado nominal 
(é nossa). Nos dois últimos quadrinhos, o predicado nominal (é 
nossa) fica implícito. Por isso, as reticências indicaram a supressão 
de uma informação já expressa anteriormente, portanto, 
subentendida. 
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Dessa forma, o gabarito não deve ser alterado. 

34 De acordo com o gabarito a 
alternativa correta é a (LETRA C), 
HAVENDO um equivoco, pois a 
enfermagem também é 
responsável pega higiene do 
paciente, tanto na saúde mental 
quanto na unidade hospital, 
ficando claro a seguir, devendo 
assim o GABARITO CORRETO SER A 
*LETRA A) 

Recurso sem provimento.  
Caro candidato, seu raciocínio ao dizer que a equipe de enfermagem 
deve estar atenta aos pacientes e seus auto-cuidados garantindo sua 
integridade, está totalmente correta.  
Porém na afirmativa citada pelo candidato diz: “A higiene dos 
doentes mentais DEVE ser realizada pela equipe de enfermagem”.  
A equipe de enfermagem pode e deve monitorar sua higiene, e não 
realiza-la pelo paciente a não ser que este esteja acamado ou 
incapicitado de realizar sua própria higiene. 
Recurso Indeferido 

Daniele de Oliveira Santana – 00567 
Elisangela Costa Lima – 02197  
Fabio Michel Soares Teixeira – 00980 
Flávio Tavares Leite – 00347 
Juliana Medina do Amaral – 00384 
Marcia Gisele Peixoto Kades – 01041 
Samara Regina Orlando Morais - 00594 
Ualace Alberto Vieira -00198 
Melquiadas Castro da Silva Neto - 02072 
 

Enfermeiro 35 Na questão 35, o gabarito diz que a 
correta a a letra C, na qual se 
reporta que a indicação da 
sondagemnasoenteral e realizar 
coleta de conteúdo gástrico para 
analise. Mas de acordo com o 
Livro Brunner&Suddarth Vol.2 pg 
1028 a sondagem nasoenteral e 
utilizada para fornecer 
nutrientes. 
Solicitam a anulação da questão, 
visto que não há resposta correta 
para indicação de sondagem 
nasoenteral nas alternativas 
propostas 

Recurso com provimento.  
 
Houve erro de formulação na elaboração da questão, conduzindo à  
sua anulação.  
 
Portanto, fica anulada a questão. 
 

Flávio Tavares Leite – 00347 

 

Enfermeiro 17 Solicita revisão da questão, por não 
apresentar resposta correta. 

Recurso sem provimento.  
Recurso confuso, no qual o candidato apenas confirma as 
informações do texto de referência. Sendo assim, reafirma-se que a 
confusão na nomeação do Estado de Mato Grosso do Sul, por 
ocasião de seu desmembramento de Mato Grosso, surgiu pela falta 
de consulta à população mato-grossense sobre o processo 
divisionista. A decisão de criar o novo Estado foi tomada por Geisel 
que inicialmente chamou a unidade federativa de Estado de Campo 
Grande, gerando reações da população sulista. A questão e seu 
gabarito estão mantidos. 

36 Alega que a alternativa correta é a 
letra A e não a letra D conforme 
resposta do gabarito preliminar. 

Recurso sem provimento.  
A primeira avaliação desta criança é realizada pelo pediatra na 
própria sala de parto e até alta hospitalar. A partir daí preconiza-se 
que a criança seja avaliada na primeira de semana de vida e seja 
acompanhada na Atenção Básica nas UBS tradicionais ou ESF pela 
equipe. 
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http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/homepage
/programa-de-fortalecimento-da-gestao-da-saude-no-estado-de-
sao-paulo/consultas-
publicas/manual_de_acompanhamento_da_crianca.pdf 
 
Todo enfermeiro de Atenção Básica deve sempre estar atento a 
ausência das mâes nesta primeira semana de vida dos bebês, 
devendo assim realizar visita domiciliar para se certificar de que 
nada de errado esteja ocorrendo com aquela criança e 
consequentemente com a  família.  
 
Na alternativa de letra A mencionada pelo candidato, diz que:  deve 
ser realizada visita domiciliar na primeira semana de vida (primeiros 
sete dias) E QUANDO NECESSÁRIO. 
A alternativa de letra D continua sendo a EXCEÇÃO nesse caso, pois 
não faz parte das atribuições do enfermeiro LEVANTAR 
DIAGNÓSTICO E ENCAMINHAR DIRETAMENTE PARA ESPECIALISTAS. 
 
Recurso Indeferido. 

Katiuce Monteiro da Silva - 00790 Enfermeiro 37 Solicita revisão da questão por não 
concordar com a resposta do 
gabarito. 

Recurso sem provimento.  
Com relação a Estabilização HEMODINÂMICA, da alternativa citada 
pela candidata, primeiramente,  TEMPERATURA –  se há 
sangramento haverá uma diminuição da Temperatura, devemos ficar 
atento a sinais de hipotensão pois indica uma piora nesse 
sangramento; CONTROLE DO SANGRAMENTO NASAL não entra no 
contexto o fator sangramento NASAL, de nada influencia e por fim 
FUNÇÕES FISIOLÓGICAS de nada nos serve essa informação, é 
desnecessária, uma vez que as necessidades fisiológicas nada 
influenciam nessa Estabilização. 
Alternativa Correta 
Se há sangramento o que fará a Hemodinâmica mudar é a queda da 
Pressão Arterial, consequentemente a Frequência cardíaca no 
começo irá aumentar, depois ela tende a declinar porque há 
sangramento e por fim Controle do Sangramento, mas nesse caso do 
sangramento da hemorragia digestiva, essa sim tem influência no 
controle da Hemodinâmica.  
Recurso indeferido 

Flávio Tavares Leite – 00347 
 

Enfermeiro 40 Não concordo com a resposta pois 
a resolução do COFEN n° 
0564/2017 tratada dos deveres dos 
Profissionais de enfermagem e a 
pergunta queria como a resposta 

Recurso sem provimento.  
Se analisar na íntegra o Art. 28 citado, poderá notar que na 
alternativa A da questão 40 da prova aplicada, tal artigo consta de 
forma errada propositalmente, as chamadas “pegadinhas”. No artigo 
28 diz: “...fatos que infrinjam dispositivos éticos-legais e que possam 
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exceto ou seja a que não pertencia 
Aos deveres da resolução e a 
resposta que o gabarito preliminar 
apresentou costa na resolução no 
ART. 28.  

prejudicar o exercício profissional e a segurança à saúde da pessoa, 
família e coletividade.” 
Já na alternativa de letra A da questão 40, o artigo está escrito: 
“...fatos que infrinjam dispositivos éticos-legais mesmo que esses 
não prejudiquem o exercício profissional e a segurança à saúde da 
pessoa, família e coletividade. ” 
Recurso indeferido. 

Geisiane Rodrigues da Silva 00143 Ouvidor 08 “O gabarito informou B como 
correta, porém a opção A também 
se encontra com a grafia correta.” 

Recurso sem provimento. 
Não assiste razão à candidata. A troca de vogal no par de parônimos 
discrição x descrição é uma questão de ortografia, uma vez que o 
sentido do texto seria alterado pelo uso de uma ou de outra forma. É 
claro que o significado de uma palavra pertence ao campo da 
semântica. Essa afirmação é válida para qualquer palavra, não 
apenas para os homônimos ou parônimos. Por outro lado, a questão 
ia além da ortografia pura e simples, uma vez que foram oferecidos 
aos candidatos enunciados, ou seja, em um dado contexto, e não 
palavras isoladas. Portanto, o uso de uma palavra em um contexto 
específico também era objeto de avaliação na questão. 
No período “O Assessor de imprensa não queria faltar com a 
descrição, motivo pelo qual não revelou o nome dos queixosos”, se 
trocarmos “descrição” por “discrição”, o sentido ficaria correto. 
“Descrição” é o ato de descrever, o que é incabível ao sentido do 
período. No caso, ele não queria ser indiscreto, logo, a palavra com 
grafia adequada ao contexto seria “discrição”, ou seja, característica 
de quem é discreto. 
Dessa forma, o gabarito não deve ser alterado. 
 

Fernando Antonio Costa– 02294 
 
Kelen Cristina Vittorazzi Vieira – 02833 
 
 
 
 

Ouvidor 11 Alegam os candidatos que o tema 
da questão extrapola o assunto 
previsto no edital. 

Recurso sem provimento. 
Para responder o referido recurso vejamos a questão: 
 
QUESTÃO 11 
Sobre os atos de improbidade administrativa, assinale a opção 
INCORRETA: 
A) Os atos de improbidade administrativa que atentam contra os 

princípios da Administração Pública só podem ser praticados 
dolosamente. 

B) Os atos de improbidade administrativa que resultam em 
enriquecimento ilícito só podem ser praticados dolosamente.  

C) Qualquer ato de improbidade administrativa pode ser punido a 
título de dolo ou culpa, desde que, no último caso, seja provada 
imperícia, negligência ou imprudência do agente público. 

D) Os atos de improbidade administrativa podem resultar em 
suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e 
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proibição de contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, porém, a lei não 
prevê pena de prisão para tais atos. 

 
Preambularmente, destaca-se que a Comissão do Concurso não 
optou por elaborar o conteúdo programático de modo descritivo, 
detalhado e exaustivo, tendo as matérias sido elencadas de forma 
genérica e não taxativa. 
Desta forma, o tema “improbidade administrativa” se mostra como 
uma forma específica de controle judicial da administração, neste 
sentido leciona Carvalho Filho (2016, pág. 1322) 
“Ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o 
reconhecimento judicial de condutas de improbidade na 
Administração, perpetradas por administradores públicos e 
terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o 
escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa. Sem 
dúvida, cuida-se de poderoso instrumento de controle judicial sobre 
atos que a lei caracteriza como de improbidade.” 
Portanto, pós análise da referida questão, vislumbra-se que a 
questão em nenhum aspecto extrapola as previsões do edital, pois, o 
fato de não haver expressamente a referida lei no edital não 
prejudica a sua cobrança como objeto de avaliação. 
 
Logo, é infundada a alegação de violação ao princípio da vinculação 
ao instrumento convocatório. 
Assim, sendo desarrazoada a objeção do candidato.  
 
Gabarito mantido. 
 

Kelen Cristina Vittorazzi Vieira – 02833 Ouvidor 13 Alega o candidato que o tema da 
questão extrapola o assunto 
previsto no edital. 

Recurso sem provimento. 
Para responder o referido recurso vejamos a questão: 
 
QUESTÃO 13 
Sobre a responsabilidade civil da Administração Pública, assinale a 
alternativa CORRETA: 
A) A Administração Pública responderá objetivamente pelos danos 

causados por seus agentes, porém, o direito de ação regressiva 
depende do elemento subjetivo. 

B) A responsabilidade civil da Administração Pública será sempre 
objetiva, tanto para atos comissivos, como para omissivos. 

C)  A Administração Pública somente responderá pelos atos de 
seus agentes se ficar comprovado o elemento subjetivo. 

D) A responsabilidade da Administração Pública é baseada na 
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teoria do risco integral, ou seja, o lesado deverá sempre ser 
indenizado, independentemente de haver nexo causal. 

 
Preambularmente, destaca-se que a Comissão do Concurso não 
optou por elaborar o conteúdo programático de modo descritivo, 
detalhado e exaustivo, tendo as matérias sido elencadas de forma 
genérica e não taxativa. 
Desta forma, o tema “responsabilidade civil” remete a noções 
básicas do Direito Administrativo. 
Portanto, pós análise da referida questão, vislumbra-se que a 
questão em nenhum aspecto extrapola as previsões do edital, pois, o 
fato de não haver expressamente a referida lei no edital não 
prejudica a sua cobrança como objeto de avaliação. 
Logo, é infundada a alegação de violação ao princípio da vinculação 
ao instrumento convocatório. 
Assim, sendo desarrazoada a objeção do candidato.  
 
Gabarito mantido. 
 

 15 Alega o candidato que o tema da 
questão extrapola o assunto 
previsto no edital. 

Recurso sem provimento. 
Para responder o referido recurso vejamos a questão: 
 
QUESTÃO 15 
Analise as afirmativas abaixo: 
I - É o ato administrativo unilateral e compulsório do Poder Público, 

que tem por objetivo transferir a propriedade privada para o 

patrimônio público, seja por interesse social, seja por utilidade 

pública, sempre perseguindo o interesse público mediante justa e 

prévia indenização por dinheiro, salvo nas exceções previstas pela 

Constituição Federal. 

II- É ônus real imposto à propriedade privada para assegurar a 

realização da obra, serviço ou atividade pública, mediante 

indenização, quando for o caso. 

 

III - É ato compulsório e autoexecutório  do Poder público, com vistas 

a se utilizar da propriedade privada (móvel ou imóvel) ou serviços 

particulares em razão de necessidades urgentes e coletivas, com 

posterior indenização, se houver dano. 

 

As hipóteses de intervenção do Estado na propriedade, acima 

descritas, correspondem, respectivamente, a: 
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A) Desocupação, ocupação temporária e requisição administrativa. 
B) Desapropriação, requisição administrativa e ocupação 

temporária. 
C) Desocupação, servidão administrativa e ocupação temporária. 
D) Desapropriação, servidão administrativa e requisição 

administrativa. 
 

Preambularmente, destaca-se que a Comissão do Concurso não 
optou por elaborar o conteúdo programático de modo descritivo, 
detalhado e exaustivo, tendo as matérias sido elencadas de forma 
genérica e não taxativa. 
Note-se ainda que o tema “intervenção do estado na propriedade” 
não esteja expressamente no edital, remete a noções básicas do 
Direito Administrativo. 
Portanto, após análise da referida questão, vislumbra-se que a 
questão em nenhum aspecto extrapola as previsões do edital, pois, o 
fato de não haver expressamente a referida matéria no edital não 
prejudica a sua cobrança como objeto de avaliação. 
Logo, é infundada a alegação de violação ao princípio da vinculação 
ao instrumento convocatório. 
Assim, sendo desarrazoada a objeção do candidato.  
 
Gabarito mantido. 

Monica da Costa – 00566 
 
Rodrigo Bohrer Rodrigues - 02500 

Ouvidor 28 
 

Alegam os candidatos que a 
questão não possui nenhuma 
alternativa correta, pelo fato de a 
maçonaria se enquadrar no 
conceito de templos de qualquer 
culto 

Recurso sem provimento. 
Para responder o referido recurso vejamos a questão: 
 
QUESTÃO28 
Assinale a alternativa que indique uma entidade ou produto que 
não possui imunidade tributária: 
A) Templos de qualquer culto, incluindo-se igrejas, paróquias e 

lojas maçônicas. 
B) Partidos políticos, inclusive suas fundações. 
C) Entidades sindicais dos trabalhadores. 
D) Livros, inclusive os eletrônicos (e-book), jornais, periódicos e o 

papel destinado a sua impressão. 
 
Após análise da referida questão, vislumbra-se que a questão exige 
conhecimento das imunidades tributárias e sua interpretação pela 
doutrina e jurisprudência, pois bem. 
Na interpretação da alínea “b” no inciso VI do artigo 150 da 
Constituição Federal o Supremo Tribunal Federal decidiu que a 
maçonaria não se encaixa no conceito de seita, senão vejamos. 
 



15 

 

“CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE 
TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, C, DA CARTA FEDERAL. NECESSIDADE DE 
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO 
STF. ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
ABRANGÊNCIA DO TERMO “TEMPLOS DE QUALQUER CULTO”. 
MAÇONARIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO. I – O 
reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, 
da Constituição Federal exige o cumprimento dos requisitos 
estabelecidos em lei. II – Assim, para se chegar-se à conclusão se o 
recorrente atende aos requisitos da lei para fazer jus à imunidade 
prevista neste dispositivo, necessário seria o reexame do conjunto 
fático-probatório constante dos autos. Incide, na espécie, o teor da 
Súmula 279 do STF. Precedentes. III – A imunidade tributária 

conferida pelo art. 150, VI, b, é restrita aos templos de qualquer 

culto religioso, não se aplicando à maçonaria, em cujas lojas não se 

professa qualquer religião. IV - Recurso extraordinário parcialmente 
conhecido, e desprovido na parte conhecida. 
(RE 562351, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira 
Turma, julgado em 04/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-245 
DIVULG 13-12-2012 PUBLIC 14-12-2012) 
Portanto, resta evidenciado que não assiste razão ao recorrente. 
 
Assim, sendo desarrazoada a objeção do candidato.  
 
Gabarito mantido. 
 

Rodrigo Bohrer Rodrigues - 02500 Ouvidor 09 “A assertiva dada como correta, 
não está de acordo com a regra do 
''onde" segue as alternativas com o 
uso correto:...... 
Sendo que o correto seria: a saída 
dos torcedores é o local aonde 
costuma haver muito tumultuo. 
O uso do "onde", de acordo com a 
regra: deve ser relacionado a 
situações que fazem referência a 
um lugar e quando a ideia de 
movimento não está presente. Não 
sendo esse o caso das frases em 
questão.” 
 
 

Recurso sem provimento. 
O candidato não indica a fonte de pesquisa que fundamentou seu 
recurso. Pode-se afirmar que todas as suas assertivas estão 
incorretas e não encontram qualquer respaldo na gramática 
normativa.  
 
“Onde” significa “no lugar em que” e deve ser usado com verbos 
estáticos, sempre para indicar lugar; “aonde” significa “para o lugar 
que” e se junta a verbos que indicam movimento.  
 
Bastante esclarecedora a lição do renomado Eduardo Sabbag 
(disponível em 
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/onde-o-onde-
nao-e-correto/7882, acesso em 19 julho 2018):  
 

Aonde 
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A preposição a de aonde indica que essa 

palavra deve ser usada somente quando 

estiver relacionada a verbos que pedem 

tal preposição e a orações que sugerem 

movimento. Exemplos: 

Aonde você quer ir? (Quem vai sempre 

irá a algum lugar) 

Aonde ele está me levando? (Quem leva 

tem de levar alguém ou algo a um lugar) 

Para conferir se o uso está correto, basta 

substituir aonde por para onde: 

Aonde vamos nas próximas 

férias? = Para onde vamos nas próximas 

férias? 

Onde 

Deve ser relacionado a situações que 

fazem referência a um lugar e quando a 

ideia de movimento não está presente. 

Por exemplo: 

O bairro onde você mora é perigoso. 

Não conheço a cidade onde minha mãe 

nasceu.  

OBS: “Onde” somente deve ser 

empregado para designar locais físicos, 

ou seja, não pode ser usado em 

situações como "Ele conta piadas onde a 

vítima é sempre um português". Nesse 

caso, o correto é usar em que. 
 
Vejamos cada um dos itens: 
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I – “onde” remete a duas ações “responder tua carta” e “não me 
desculpar”, portanto, não indica lugar; logo, está incorreto; 
II – “onde” remete a “piores momentos”, portanto, não indica lugar; 
logo, está incorreto; 
III – “onde” remete a “infância”; portanto, não indica lugar; logo, 
está incorreto. 
IV – “onde” remete a “saída” – ou seja, local onde se sai – portanto, 
indica lugar; logo, está correto. 
Dessa forma, o gabarito não deve ser alterado. 
 

26 Alega o candidato que a questão 
não possui nenhuma alternativa 
correta. 

Recurso sem provimento. 
Para responder o referido recurso vejamos a questão: 
 
QUESTÃO26 
Segundo o Código Tributário Nacional, NÃO é uma causa que 
extingue o crédito tributário: 
A) A decisão administrativa irreformável. 
B) A remissão. 
C) A prescrição e a decadência. 
D) Decisão judicial que desonere o contribuinte do pagamento do 

tributo. 
 
Após análise da referida questão, vislumbra-se que a questão exige 
conhecimento do Código Tributário Nacional, mais especificamente 
de seu artigo 156, que é de clareza meridiana ao elencar as causa 
extintivas do crédito tributário. 
O candidato em interpretação própria do inciso X do citado artigo, 
alega que “Decisão judicial que desonere o contribuinte do 
pagamento do tributo. ” Equivale a “decisão judicial passada em 
julgado”, pois bem. 
Na 9° edição de seu Manual de Direito Tributário o Professor 
Eduardo Sabbag conceitua na página 1269 a decisão judicial passada 
em julgado como. 
“A decisão judicial passada em julgado é extintiva do crédito 
tributário, uma vez representando o último pronunciamento a ser 
emitido por autoridades julgadoras, quanto às lides que se 
apresentam à sua apreciação. A coisa julgada é de efeito absoluto. ” 
Portanto, se depreende que, o quer torna a decisão extintiva do 
crédito tributária é a sua definitividade e não apenas o teor. 
Portanto, a ausência desta informação na alternativa a torna 
incorreta. 
 
Assim, sendo desarrazoada a objeção do candidato.  
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Gabarito mantido. 

Tiago de Andrade Pereira - 00028 Fiscal de Contrato 01 Alternativa "B" encontra-se 
incorreta, pois, diz que "não 
interfere diretamente no resultado 
das eleições" quando no texto não 
diz em nenhum momento isso. O 
Texto diz "fato é que o potencial de 
utilização do futebol com fins 
políticos parece ter diminuído". O 
texto diz que "PARECE" algo 
incerto/possível, em nenhum 
momento ele afirmou que interfere 
na politica, outro ponto é que se 
houver a interferência é direta, 
numa frequência menor, 
divergindo da alternativa "B" que a 
torna incorreta também.” 
 

Recurso sem provimento. 
O candidato questiona a afirmação contida na alternativa B: 
 

De acordo com o Texto I, a história 
recente demonstra que o resultado 
positivo ou negativo da participação da 
seleção brasileira na Copa do Mundo não 
interfere diretamente no resultado das 
eleições. 

 
A questão nº 1 exigia do candidato a interpretação do texto. 
Vejamos o parágrafo que fundamenta a alternativa B: 
 

Fato é que o potencial de utilização do 

futebol com fins políticos parece ter 

diminuído com o passar dos anos. A 

conquista do penta, em 2002, não 

contribuiu para uma vitória do PSDB, 

então no poder, nas eleições 

presidenciais daquele ano. Da mesma 

forma, os fracassos no futebol em 2006, 

2010 e, especialmente, 2014, não foram 

obstáculos para vitórias do PT como 

situacionista. 

 
A afirmação de que a Copa do Mundo não interfere diretamente no 
resultado das eleições está no fato que em 2002 a Seleção Brasileira 
conquistou o penta, mas o grupo político que estava no poder não 
saiu vitorioso nas eleições; por outro lado, o fracasso da seleção nos 
anos de 2006, 2010 e 2014 não provocou a derrota do grupo político 
situacionista. Portanto, a correlação feita pelo candidato não 
corresponde ao sentido do texto. 
Dessa forma, o gabarito não deve ser alterado. 

09 O período IV apresenta sentido 
Ambíguo, pois quando se refere a 
algo físico (locar/portão) que os 
torcedores passam (para utilização 
de onde) deveria ter o acento 
indicativo de crase no "Á SAÍDA" 

Recurso sem provimento. 
Não procede a argumentação do candidato. Faz-se necessário 
analisar sintaticamente o período questionado:  
 
A saída dos torcedores é o local onde costuma haver muito tumulto. 
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para entender "Na Saída" No 
período que está sem o acento 
indicativo de crase, "A saída dos 
torcedores é o local onde..." neste 
contexto apresenta também a ideia 
de não apenas um local por onde 
se passa mas também um ato de 
estar se deslocando do "estádio" 
para casa, por exemplo.” 
 

Sujeito: A saída dos torcedores (o substantivo “saída” é o núcleo do 
sujeito) 
Predicado: é o local onde costuma haver muito tumulto. 
 
Se for usada crase antes da palavra “saída”, a função desse termo 
será alterada, será uma locução adverbial de lugar, o que alteraria 
completamente a estrutura da oração, ou seja, seria uma nova 
oração. Portanto, está incorreto o raciocínio do Candidato. 
Dessa forma, o gabarito não deve ser alterado. 
 

10 “A questão apresenta duas 
resposta correta, levando em 
consideração que o pleonasmo 
literário consiste no uso de 
palavras redundantes com o 
objetivo de enfatizar o que está 
sendo dito, No segundo Quadrinho 
ao repetir três vezes o gerundismo 
"Vou estar lendo; vou estar 
aprendendo; vou estar me 
superando" no mesmo parágrafo o 
personagem está dando ênfase que 
ele vai fazer algo, sendo este 
desnecessário para o período. 
Desta forma o trecho tem uma 
forma redundante de expressar 
caracterizando também 
pleonasmo.” 
 

Recurso sem provimento. 
Como se sabe, o pleonasmo é uma figura de linguagem que 
caracteriza-se pelo emprego de palavras que produzem 
redundância. Pode ser classificado em pleonasmo literário e em 
pleonasmo vicioso. Exemplo do primeiro, “Chovia uma triste chuva”; 
exemplo do segundo, “subir em cima”, “entrar para dentro” “descer 
para baixo”. 
Não se trata, na tirinha, do pleonasmo, porque a ênfase não é a 
redundância ou a repetição. O autor está tratando especificamente 
da norma culta (um dos personagens quer aprender tudo sobre a 
“reforma ortográfica”) e enfatiza o problema do uso do gerúndio em 
construções com o verbo no futuro do presente composto. 
O gerundismo é um vício de linguagem, decorrente da inadequação 
do uso do verbo, porque transforma em gerúndio uma forma verbal 
que deveria ser conjugada. 
Nos quadrinhos, por exemplo, para evitar o gerundismo, o 
personagem poderia dizer: “Vou ler diariamente”, “Vou aprender 
cada vez mais”, “Vou me superar diariamente”.   
Vale destacar ainda o último quadro, em que o outro personagem 
destaca o uso do gerúndio (“Bem que podiam ter aproveitado a 
reforma para estarem limando o gerúndio”). Portanto, incabível a 
argumentação do candidato. 
Dessa forma, o gabarito não deve ser alterado. 
 

Keyly Leandro da Silva– 00919 Fiscal de Contrato 39 Alega o candidato que além do 
gabarito provisório disponibilizado 
pela banca, estaria correta também 
a opção “D”, de acordo com a 
súmula 473 do Supremo Tribunal 
Federal. 

Recurso sem provimento. 
Para responder o referido recurso vejamos a questão: 
 
QUESTÃO39 
A Administração Pública poderá revogar a licitação apenas: 
A) Por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado. 
B) No caso de ilegalidade ocorrida antes da homologação. 
C) No caso ilegalidade ocorrida a qualquer tempo. 
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D) Por motivos de conveniência e oportunidade.  
 
Após análise da referida questão, vislumbra-se que o candidato 
deveria analisar em específico a possibilidade de revogação da 
licitação, e não a forma genérica de revogação prevista na súmula 
473 do Supremo Tribunal Federal. 
Pois, o entendimento sumulado pelo Tribunal Supremo não possuí o 
condão de reduzir os requisitos para a revogação de uma licitação e 
sim tem por objetivo suprir uma lacuna legal acerca do tema. 
Logo, a determinação legal contida no artigo 49 da Lei 9666/93 
possuí plena eficácia, não havendo qualquer conflito com a súmula 
473 do Supremo Tribunal Federal, nas palavras de Carvalho Filho 
(“as razões de interesse público geradoras da revogação devem 
originar-se de fato superveniente devidamente comprovado, fato 
este pertinente e suficiente para conduzir à revogação (art. 49). Daí 
emana que, se o fato alegado pela Administração tiver ocorrido 
antes do início do processo licitatório, não poderá servir como 
fundamento da revogação. E é fácil explicar: se o fato antecede à 
própria licitação, não deveria esta ter sido sequer 
instaurada.”(Manual de Direito Administrativo, 2016, pag. 398) 
 
Assim sendo, desarrazoada a objeção do candidato.  
 
Portanto, gabarito mantido. 

Thalissa KrignlCapeletti - 01066 Fiscal de Contratos 15 A banca considerou a letra D a 
alternativa incorreta, porém, está 
incorreta a letra B também, peço 
anulação. 

Recurso sem provimento. 
Atente a candidata  que quando a alternativa se refere à prisão 
de Lula por seu caso menos complexo – o do tríplex do Guarujá – 
evidentemente diz respeito ao seu entendimento pelo público leigo, 
pois se tratou de vantagem paga na forma de reserva e reforma do 
imóvel no Guarujá. Ademais, a condenação ocorreu em duas 
instâncias, pois a sentença do juiz Sérgio Moro foi confirmada pelo 
TRF-4. A questão e seu gabarito estão mantidos. 

Guilherme Adriano Weber – 00660 
 
 

Engenheiro Civil 08 Haja vista que a questão 08, refere-
se unicamente a GRAFIA de 
determinadas palavras, em especial 
aquelas na qual à ocorrência de 
apenas um fonema há diversas 
formas de representa-las 
graficamente, por exemplo: “x” ou 
“ch”; “g” ou “j”; “s” ou “z”; “s”, 
“ss”, “sc 

Recurso sem provimento. 
Não assiste razão o candidato. A troca de vogal no par de parônimos 
discrição x descrição é uma questão de ortografia, uma vez que o 
sentido do texto seria alterado pelo uso de uma ou de outra forma. É 
claro que o significado de uma palavra pertence ao campo da 
semântica. Essa afirmação é válida para qualquer palavra, não 
apenas para os homônimos ou parônimos. Por outro lado, a questão 
ia além da ortografia pura e simples, uma vez que foram oferecidos 
aos candidatos enunciados, ou seja, em um dado contexto, e não 
palavras isoladas. Portanto, o uso de uma palavra em um contexto 
específico também era objeto de avaliação na questão. 
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No período “O Assessor de imprensa não queria faltar com a 
descrição, motivo pelo qual não revelou o nome dos queixosos”, se 
trocarmos “descrição” por “discrição”, o sentido ficaria correto. 
“Descrição” é o ato de descrever, o que é incabível ao sentido do 
período. No caso, ele não queria ser indiscreto, logo, a palavra com 
grafia adequada ao contexto seria “discrição”, ou seja, característica 
de quem é discreto. 
Dessa forma, o gabarito não deve ser alterado. 
 

Guilherme Adriano Weber – 00660 
 
Lidiane Basso de Alencar – 00614 
 
Fagner Antônio Cortez Fraga - 02151 

Engenheiro Civil 20 Solicita anulação da questão por 
apresentar nenhuma alternativa 
correta. 

Recurso sem provimento. 
Lavouras temporárias são aquelas de ciclo vegetativo curto, 
geralmente inferior a um ano, que após a colheita necessitam de 
novo plantio para produzir. Na Tabela são lavouras temporárias: 
soja, milho, feijão, sorgo, mandioca, abacaxi e cana-de-açúcar. Essas 
culturas responderam por mais de 99% do valor da produção 
agrícola do município em 2016, como afirma a primeira parte da 
alternativa B. A segunda parte também está correta, pois soja e 
milho ocupam a maior área plantada e respondem pelos maiores 
volumes de produções.  
A questão e seu gabarito estão mantidos.  

Amauri Chves de Arruda Júnior Souza – 
00888 
 
Fagner Antônio Cortez Fraga - 02151 

Engenheiro Civil 31 Alegam os candidatos que a banca 
considerou a alternativa A como 
correta, no entanto a alternativa  D 
é a correta. 

Recurso sem provimento. 
Primeiramente é salutar aclararmos que a alternativa considerada 
correta no gabarito preliminar para a questão de n° 31 é a letra "D" – 
Classe de agressividade ambiental IV, e não "A" – Classe de 
agressividade ambiental I.  

32 Alegam os candidatos que a banca 
considerou a alternativa C como 
correta, no entanto a alternativa  B 
é a correta. 

Recurso sem provimento. 
Primeiramente é salutar aclararmos que a alternativa considerada 
correta no gabarito preliminar para a questão de n° 32 é a letra "B" – 
PEI-5, e não "C" – PEI-3. 

Fagner Antônio Cortez Fraga – 02151 
 
Guilherme Adriano Weber – 00660 
 

Engenheiro Civil 36 Solicita anulada, porque o 
enunciado não distingue qual 
norma deve se levar em 
consideração, se é a NBR 
6118:2014, projeto de estruturas 
de concreto armado ou a NBR 
14931 execução de estruturas de 
concreto... 
Na NBR 6118 o fck mínimo a ser 
adotado para esses elementos é de 
20 MPA. 
 

Solicita a anulação ou alteração do 
gabarito da alternativa “A” para a 

Recurso sem provimento. 
Primeiramente é salutar aclararmos que a alternativa considerada 
correta no gabarito preliminar para a questão de n° 36 é a letra “A” – 
15Mpa, e não “B” – 20 Mpa. 
 
Para responder o referido recurso vejamos a questão: 
QUESTÃO 36 
Elementos estruturais de superfície como vigas, lajes e pilares 
devem ser curados até que atinjam resistência característica à 
compressão (fck) maior ou igual a: 
A) 15 Mpa. 
B) 20 Mpa. 
C) 25 Mpa. 
D) 30 Mpa. 
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alternativa ‘’B’ em vista da 
incoerência da ABNT 14931/2004 
ao citar um item inexistente da 
ABNT NBR 12655/1996 além da 
defasagem desta norma citada e 
seguir as recomendações da ABNT 
NBR 6118/2014 na qual determina 
a resistência (fck) de 20 Mpa e que 
consequentemente deve atingir 
essa 22esistência fase de cura para 
elementos estruturais como 
pilares, vigas e lajes. 

 
Após análise da referida questão, vislumbra-se que o candidato 
deveria assinalar a assertiva correta dentre as disponibilizadas na 
questão, de acordo com as normas técnicas vigentes. 
 
Neste sentido temos: 
Que a resistência característica à compressão (fck) nos elementos 
estruturais de superfície deve ser maior ou igual a 15Mpa, de acordo 
com o item 10.1 da NBR 14931/2004. 
Por ventura, o concreto ainda ganha resistência após o processo de 
cura, podendo assim atingir a resistência característica à compressão 
(fck) para estruturas de concreto da classe C20 delimitada pela ABNT 
NBR 6118/2014 em seu item 8.2.1. A questão trata da resistência 
característica à compressão (fck) atingida após o processo de cura 
das estruturas de concreto, e não da resistência final à compressão 
dessas estruturas. Assim sendo desarrazoada a objeção do 
candidato. 
 
Portanto, gabarito mantido. 

Ronald Aparecido Nascimento Santana -
01006  

Engenheiro Civil 07 “A questão foi dada no gabarito 
como resposta B, no entanto a 
resposta certa é a letra C. 

Recurso sem provimento. 
Não procede a argumentação do candidato, porquea conjunção 
“mas” estabelece relação de adversidade, oposição de ideias, e não 
de causa ou de explicação, como afirma o candidato. Portanto, 
somente poderia ser substituída por uma das conjunções 
adversativas, quais sejam: porém, contudo, todavia, senão, 
entretanto, no entanto, não obstante etc. 
Dessa forma, o gabarito não deve ser alterado. 

09 “Alternativa III também está 
correta, onde nesta questão, Os 
verbos que devem ser utilizados ao 
lado da palavra “onde” ou no 
contexto em que esse termo 
aparece são os que indicam estado 
ou permanência. 
 

Recurso sem provimento. 
: O candidato não indicou sua fonte de pesquisa. As informações que 
apresenta estão corretas, mas ele não correlacionou com as 
alternativas apresentadas na questão. O candidato conclui que há 
mais de uma alternativa correta, mas não analisa nenhuma delas. É 
ponto pacífico que “onde” deve ser usado para indicar lugar. 
Vejamos cada um dos itens: 
I – “onde” remete a duas ações “responder tua carta” e “não me 
desculpar”, portanto, não indica lugar; logo, está incorreto; 
II – “onde” remete a “piores momentos”, portanto, não indica lugar; 
logo, está incorreto; 
III – “onde” remete a “infância”; portanto, não indica lugar; logo, 
está incorreto. 
IV – “onde” remete a “saída” – ou seja, local onde se sai – portanto, 
indica lugar; logo, está correto. 
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Dessa forma, o gabarito não deve ser alterado. 
 

Júlio César Del Penho de Souza- 02722 Engenheiro Civil 38 Alega o candidato estar com dúvida 
entre as alternativas B e C da 
questão mencionada. 

Recurso sem provimento. 
Primeiramente é salutar aclararmos que a alternativa considerada 
correta no gabarito preliminar para a questão de n° 38 é a letra "C" – 
Definição do traço e cura, e não "B" – Concretagem e cura. 
 
Para responder o referido recurso vejamos a questão: 
QUESTÃO 38 
As principais causas que levam à fissuração em estruturas de 
concreto nas primeiras idades são a retração plástica térmica e as 
reações químicas internas. Tais causas devem ser evitadas ou 
limitadas por quais cuidados tecnológicos? 
A) Definição do traço e concretagem. 
B) Concretagem e cura. 
C) Definição do traço e cura. 
D) Concretagem e adensamento. 
Após análise da referida questão, vislumbra-se que o candidato 
deveria assinalar a assertiva correta dentre as disponibilizadas na 
questão, de acordo com as normas técnicas vigentes. 
Neste sentido temos: 
De acordo com a ABNT NBR 6118/2014 – Projeto de estruturas de 
concreto, no seu item 13.4.1 ...as fissuras podem ainda ocorrer por 
outras causas, como retração plástica térmica ou devido a reações 
químicas internas do concreto nas primeiras idades, devendo ser 
evitadas ou limitadas por cuidados tecnológicos, especialmente na 
definição do traço e na cura do concreto. 
Assim sendo, desarrazoada a objeção do candidato. 
 
Portanto, gabarito mantido. 

Marco Antônio Castro Botelho dos 
Santos - 01529 

Engenheiro Civil 32 A questão tem como tema a 
resistência à abrasão superficial 
estimada através da escala PEI. O 
gabarito considerou a alternativa 
correta letra “B”. Apesar da 
compreensão inicialmente 
estabelecida por esta Banca 
Examinadora, requer a ponderação 
de que o enunciado encontra-se 
em discordância do que se têm no 
material do SINDUSCON/MG 

Recurso sem provimento. 
Primeiramente é salutar aclararmos que a alternativa considerada 
correta no gabarito preliminar para a questão de n° 32 é a letra "B". 
 
Para responder o referido recurso vejamos a questão: 
 
QUESTÃO 32 
Para especificação e aplicação de pisos cerâmicos é de suma 
importância a consideração de dois fatores: a absorção de água e a 
resistência a abrasão na placa cerâmica. A resistência à abrasão 
superficial é estimada através da 
escala PEI (PorcelainEnamelInstitute). Para instalação do piso 
cerâmico em um órgão público com alto tráfego, o valor do PEI 
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deve ser: 
A) PEI-1. 
B) PEI-5. 
C) PEI-3. 
D) PEI-0. 
 
Após análise da referida questão, vislumbra-se que o candidato 
deveria assinalar a assertiva correta dentre as disponibilizadas na 
questão, de acordo com as normas técnicas vigentes. 
Neste sentido temos: 
De acordo com a NBR 13818/1997 – Placas cerâmicas para 
revestimento – especificação e método de ensaios, no item D.4 
...quanto maior o número de ciclos suportados pela placa cerâmica, 
maior será a especificação do seu PEI, nesse caso, como o tráfego é 
alto, o PEI equivalente é o 5. Assim sendo, desarrazoada a objeção 
do candidato. 
 
Portanto, gabarito mantido. 

39 A questão tem como tema os 
revestimentos argamassados de 
paredes. O gabarito considerou 
a alternativa “D” como a correta. 
Apesar da compreensão 
inicialmente estabelecida por esta 
Banca Examinadora, requer a 
ponderação de que Camada única, 
também conhecida pormassa única 
ou emboço paulista é caracterizada 
como: “Camada de argamassa 
única aplicada sobre o chapisco, 
cumprindo as funções de emboço e 
reboco”. 

Recurso sem provimento. 
Primeiramente é salutar aclararmos que a alternativa  considerada 
correta no gabarito preliminar para a questão de n° 39 é a letra "D" – 
Os revestimentos de paredes podem ser constituídos por chapisco e 
emboço, como revestimento de camada única, ou por chapisco, 
emboço e reboco. 
 
Após análise da referida questão, vislumbra-se que o candidato 
deveria assinalar a assertiva correta dentre as disponibilizadas na 
questão, de acordo com as normas técnicas vigentes. 
Neste sentido temos: 
De acordo com a NBR 13749/1999 – Revestimentos de paredes e 
tetos de argamassas inorgânicas – Especificação, no seu item 4, ...os 
revestimentos de paredes e tetos classificados conforme a NBR 
13530 podem ser constituídos por chapisco e emboço, como 
revestimento de camada única, ou por chapisco, emboço e reboco. 
Portanto, podem ser chapisco e emboço, camada única, ou chapisco, 
emboço e reboco em conjunto. 
Assim sendo, desarrazoada a objeção do candidato. 
 
Portanto, gabarito mantido. 

Jenifer Paula Gois da Silva – 02163 
Débora da Luz Benicio Reis -00157 
Geuza Soares de Freitas Correa 
Sirlei Fernandes da Silva - 1008 

Prof. PII- Lic. em 
Pedagogia 
 

08 

 

“venho através deste recurso 
recorrer da questão 8 onde no 
gabarito marca a letra B como 
contendo todas as palavras certas, 

Recurso sem provimento. 
Não assiste razão à candidata. A troca de vogal no par de parônimos 
discrição x descrição é uma questão de ortografia, uma vez que o 
sentido do texto seria alterado pelo uso de uma ou de outra forma. É 
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portanto na letra A da questão 
todas as palavras estão escritas 
corretamente pois a letra "A " esta 
correta também a palavra assessor 
e queixosos esta escrita 
corretamente no dicionário. 
Portanto a letra A também se 
encontra certa.” 
________________________ 
A bancada considerou a letra (B) da 
questão 08 do gabarito preliminar 
correta. No entanto, além da letra 
(B), a letra (A) também esta 
correta. 

claro que o significado de uma palavra pertence ao campo da 
semântica. Essa afirmação é válida para qualquer palavra, não 
apenas para os homônimos ou parônimos. Por outro lado, a questão 
ia além da ortografia pura e simples, uma vez que foram oferecidos 
aos candidatos enunciados, ou seja, em um dado contexto, e não 
palavras isoladas. Portanto, o uso de uma palavra em um contexto 
específico também era objeto de avaliação na questão. 
No período “O Assessor de imprensa não queria faltar com a 
descrição, motivo pelo qual não revelou o nome dos queixosos”, se 
trocarmos “descrição” por “discrição”, o sentido ficaria correto. 
“Descrição” é o ato de descrever, o que é incabível ao sentido do 
período. No caso, ele não queria ser indiscreto, logo, a palavra com 
grafia adequada ao contexto seria “discrição”, ou seja, característica 
de quem é discreto. 
Dessa forma, o gabarito não deve ser alterado. 
 
 

Sirlei Fernandes da Silva - 1008 Prof. PII- Lic. em 
Pedagogia 
 

09 

 

“resposta errada letra D, pois 
usamos onde em situações 
estáticas, lugar fixo e aonde em 
situações que indicam movimento, 
logo a questão pede a correta o 
que não é o caso.” 
 

Recurso sem provimento. 
A candidata não indica a fonte de pesquisa que fundamentou seu 
recurso. Pode-se afirmar que todas as suas assertivas estão 
incorretas e não encontram qualquer respaldo na gramática 
normativa.  
 
“Onde” significa “no lugar em que” e deve ser usado com verbos 
estáticos, sempre para indicar lugar; “aonde” significa “para o lugar 
que” e se junta a verbos que indicam movimento.  
 
Bastante esclarecedora a lição do renomado Eduardo Sabbag 
(disponível em 
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/onde-o-onde-
nao-e-correto/7882, acesso em 19 julho 2018):  
 

Aonde 

A preposição a de aonde indica que essa 

palavra deve ser usada somente quando 

estiver relacionada a verbos que pedem 

tal preposição e a orações que sugerem 

movimento. Exemplos: 

Aonde você quer ir? (Quem vai sempre 

irá a algum lugar) 
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Aonde ele está me levando? (Quem leva 

tem de levar alguém ou algo a um lugar) 

Para conferir se o uso está correto, basta 

substituir aonde por para onde: 

Aonde vamos nas próximas 

férias? = Para onde vamos nas próximas 

férias? 

Onde 

Deve ser relacionado a situações que 

fazem referência a um lugar e quando a 

ideia de movimento não está presente. 

Por exemplo: 

O bairro onde você mora é perigoso. 

Não conheço a cidade onde minha mãe 

nasceu.  

OBS: “Onde” somente deve ser 

empregado para designar locais físicos, 

ou seja, não pode ser usado em 

situações como "Ele conta piadas onde a 

vítima é sempre um português". Nesse 

caso, o correto é usar em que. 
 
Vejamos cada um dos itens: 
I – “onde” remete a duas ações “responder tua carta” e “não me 
desculpar”, portanto, não indica lugar; logo, está incorreto; 
II – “onde” remete a “piores momentos”, portanto, não indica lugar; 
logo, está incorreto; 
III – “onde” remete a “infância”; portanto, não indica lugar; logo, 
está incorreto. 
IV – “onde” remete a “saída” – ou seja, local onde se sai – portanto, 
indica lugar; logo, está correto. 
Dessa forma, o gabarito não deve ser alterado. 
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30 O gabarito diz a resposta errada é a 
letra C, mas a letra A também está 
errada fala até 2 dias no artigo 48 
do código eleitoral, então a 
questão tem duas respostas. 

Recurso sem provimento. 
Lei nº. 1.329/2011 - De 29.07.2011 
“Institui o Estatuto dos Profissionais da Educação Básica do 
Município de Comodoro (MT), por desmembramento da Lei 680, de 
21 de dezembro de 2001, anexos e alterações, o atualiza, e dá 
outras providências”. 
CAPÍTULO III 
Das Concessões e dos Afastamentos 
Seção I 
Das Concessões 
Art. 42. Sem qualquer prejuízo, poderá o Profissional da Educação 
Básica ausentar-se do serviço: 
 - por 1 (um) dia, a cada 12 (doze) meses de serviço, em caso de 
doação de sangue devidamente comprovada; 
 - por 1 (um) dia, para se alistar como eleitor; 
 - até 7 (sete) dias consecutivos em razão de casamento; 
 - até 8 (oito) dias consecutivos por ocasião de falecimento do 
cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, filhos, menor sob 
guarda ou tutela, irmãos e avós. 
 
A questão foi retirada do Estatuto dos Profissionais da Educação 
Básica do Município de Comodoro. Portanto permanece o 
gabarito. 

Geuza Soares de Freitas Correa  17 No texto apresentado não há 
informações coerentes para as 
respostas apresentadas, portanto, 
todas estão incorretas. 

Recurso sem provimento. 
A questão apresenta um texto de referência sobre a confusão na 
nomeação de Mato Grosso do Sul por ocasião de sua criação, em 
1977, a partir de desmembramento de área do Estado de Mato 
Grosso. Na sequência, o comando solicita ao candidato identificar a 
causa principal que motivou o impasse. A única alternativa possível é 
a que explicita a não consulta ao povo mato-grossense sobre o 
processo divisionista, pois se tratou de decisão arbitrária tomada 
pelo presidente Ernesto Geisel, sem a realização de plebiscito ou 
referendo. A questão e seu gabarito estão mantidos. 

Geuza Soares de Freitas Correa – 02450 
Marcia Regina SimpioniCarraro – 01825 
Rainê dos Santos Miranda – 03214 
Sirlei Fernandes da Silva - 01008 

Prof. PII- Lic. em 
Pedagogia 

31 Solicitam revisão da questão por 
não concordarem com a resposta 
divulgado no gabarito. 

Recurso sem provimento. 
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será 
efetivado mediante a garantia de: 
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma:         
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 
a) pré-escola;             (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 
b) ensino fundamental;            (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 
c) ensino médio;           (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 
II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de 
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idade;           (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 
VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação 
básica, por meio de programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;         
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 
educando; 
A Lei (LDB) foi alterada em 2013, os argumentos dos candidatos 
referem-se a Lei de 1996. Portanto permanece o gabarito. 

Emersanda da Silva Marcolino Barros – 
00537 
Jenifer Paula Gois da Silva – 02163 
Sirlei Fernandes da Silva- 01008 

Prof. PII- Lic. em 
Pedagogia 

32 Solicitam revisão da questão por 
não concordarem com a resposta 
divulgado no gabarito. 

Recurso sem provimento. 
 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  
Da Educação 
 
Art. 205 A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 
 
Art. 206 -O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e 
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da 
lei, plano de carreira para o magistério público, com piso salarial 
profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de 
provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as 
instituições mantidas pela União; 
 
A alternativa está incompleta, o que a torna incorreta. Portanto 
permanece o gabarito. 

Débora da Luz Benicio Reis -00157 
Jenifer Paula Gois da Silva – 02163 
Sirlei Fernandes da Silva- 01008 
Valéria Oliveira Gomes - 00439 
 

Prof. PII- Lic. em 
Pedagogia 

33 Solicitam revisão da questão por 
não concordarem com a resposta 
divulgado no gabarito. 

Recurso sem provimento. 
É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde 
da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de 
Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e 
serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. 
(Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016). 
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§ 1º A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos, sem 
discriminação ou segregação, em suas necessidades gerais de 
saúde e específicas de habilitação e reabilitação. (Redação dada 
pela Lei nº 13.257, de 2016). 
§ 2º Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que 
necessitarem, medicamentos, órteses, próteses e outras 
tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou 
reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas 
de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. (Redação 
dada pela Lei nº 13.257, de 2016). 
 
Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de 
tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou 
adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho 
Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras 
providências legais. (Redação dada pela Lei nº 13.010, de 2014). 
As alternativas estão incompletas, pois foram modificadas pela Lei 
13.257/2016, o que as tornam Incorretas. 
Portanto permanece o gabarito. 
 

Rainê dos Santos Miranda – 03214 
 

Prof. PII- Lic. em 
Pedagogia 

35 O examinador considerou a letra A 
como correta. No entanto segundo 
as publicações oficiais do PDE estão 
corretas também a letra D. 

Recurso sem provimento. 
. Auto-avaliação (análise situacional ou diagnóstico): etapa em que 
é efetuado levantamento sistemático de dados e informações sobre 
a qualidade da escola em seus diferentes aspectos. Nesta etapa, a 
escola reflete sobre o significado desses 
dados e informações para obter uma melhor compreensão do que 
está sendo feito e do que deve ser feito para melhorar o seu 
desempenho.  
Conteúdo extraído do seguinte documento: Como elaborar o Plano 
de Desenvolvimento da Escola; aumentando o desempenho da 
escola por meio do planejamento eficaz. 3a ed. Brasília: 
FUNDESCOLA/DIPRO/FNDE/MEC, 2006. 
Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
Diretoria de Assistência a Programas Especiais 
Fundo de Fortalecimento da Escola 
 
O candidato argumenta que a alternativa D também está correta, 
pois eu digo que não está, baseada ne seguinte conteúdo; 
Monitoramento e avaliação: etapa de verificação da execução dos 
planos de ação, dos resultados alcançados e de adoção de 
medidas corretivas, quando necessário. Pois se trata da última 
etapa.  
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Portanto permanece o gabarito 
 

Rainê dos Santos Miranda – 03214 
Valéria Oliveira Gomes - 00439 
Dieyssi Brito de Oliveira – 02167 
Edson Garcia da Silva – 02536 
Marcos José Acrisio - 00598 

Prof. PII- Lic. em 
Pedagogia 

38 A banca considerou a letra (C) a 
alternativa correta. No entanto, 
segundo as publicações oficiais do 
PDE e de outros artigos 
encontrados, não está em 
conformidade com o que se pede e 
sim a letra (D). 

Recurso com provimento. 
Houve erro de digitação no gabarito preliminar, onde constou 
alternativa "C" onde deveria ter constado alternativa "D".  
 
Portanto, gabarito alterado para letra "D”. 
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NÍVEL SUPERIOR –CÂMARA MUNICIPAL 

Candidato /Inscrição Cargo 
Nº da 

Questão 
Fundamentação do Recurso Julgamento do Recurso 

André Luiz Picoli Herrera – 
00410 
 
Uiliam Alves Stopa – 01572 

Procurador Jurídico Legislativo 18 Alegam os candidatos que o tema 
da questão extrapola o assunto 
previsto no edital e ainda o termo 
“pequenas empresas” contido no 
enunciado prejudica o julgamento 
objetivo da questão. 

Recurso sem provimento. 
Para responder o referido recurso vejamos a questão: 
QUESTÃO 18 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma vantagem 
concedida pela lei às pequenas empresas e empresas de pequeno 
porte: 
A) Exclusividade na participação em licitações para prestação de 

serviço que não ultrapasse 6 (seis) meses. 
B) Desempate ficto. 
C) Exclusividade na participação nos itens de contratação cujo valor 

seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 
D) Exclusividade na cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do 

objeto em certames para aquisição de bens de natureza divisível. 
 
Após análise da referida questão, vislumbra-se que a questão em 
nenhum aspecto extrapola as previsões do edital, pois, em seu item 4 
há a previsão “Licitações”, note-se que não há qualquer limitação 
quanto a legislação a ser utilizada, sendo, portanto, absolutamente 
passível de questionamento a legislação esparsa. 
A previsão expressa da Lei 8.666/93 serve de norte, mas não de limite 
para o objeto de questionamento 
No mais, o tema é revestido de pertinência temática, visto que se trata 
de concurso para provimento no cargo de Procurador Jurídico, e que, 
pelo fato de o Município ser de pequeno o desempenho da função irá 
exigir tal conhecimento cotidianamente. 
Logo, é infundada a alegação de violação ao princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório. 
Quanto ao termo “pequenas empresas” contido no enunciado em nada 
prejudica a compreensão da questão, pois tanto a doutrina 
Administrativista quanto a jurisprudência utilizam o termo ao se 
referirem às empresas amparadas pela Lei Complementar 123/2006, 
senão vejamos. 
 
“TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. MICRO E PEQUENA EMPRESA. 1. A 
Lei n. 123/2006 prevê a possibilidade de às micro e pequenas empresas 
ser atribuída a responsabilidade  
(...) 
tributária, apenas fazendo menção à hipótese em que a micro e a 
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pequena empresas são qualificadas como substitutas tributárias. 
3. Hipótese em que a impetrante não demonstra nenhuma ilegalidade 
ou abusividade no ato apontado como coator. 
(...) (RMS 37.240/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 15/12/2016, DJe 20/02/2017)” 
 
“RECURSO ESPECIAL - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 
(...) 
3. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de serem 
impenhoráveis os bens úteis ou necessários às atividades desenvolvidas 
por empresário individual ou pequena empresa, na qual os sócios 
atuam pessoalmente, na forma do disposto no art. 649, V, do CPC-73 . 
(...) 
(REsp 1355000/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 
julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) 
 
Quanto a doutrina. 
 
Carvalho Filho em sua obra “Manual de Direito Administrativo” 
publicada no ano 2016, na página 413, ao conceituar o desempate ficto, 
diz que. 
“A alteração implicou a impossibilidade de declarar-se, de plano, o 
vencedor da licitação, e isso porque deverá o pregoeiro dar ainda outra 
oportunidade à pequena empresa para apresentar nova proposta; 
 
Fernanda Marinela, na 10° edição de seu Manual de Direito 
Administrativo ao falar das vantagens concedidas pela Lei 
Complementar 123/2006, esclarece que. 
 
“Tal medida é importante porque possibilita a participação de empresas 
de menor porte nas licitações, amplia a competitividade e contribui para 
a diminuição do preço para a Administração. Com essa medida, 
pequenas e médias empresas podem participar, o que gera benefícios 
para a economia. ” 
 
Portanto, é evidente que se exige do candidato mais que o texto exato 
da lei, devendo estar adaptado aos termos de igual valor utilizados pela 
doutrina e jurisprudência. 
Assim, sendo desarrazoada a objeção do candidato.  
 
Gabarito mantido. 

André Luiz Picoli Herrera – 
00410 

Procurador Jurídico Legislativo 26 Alega o candidato que a questão 
não possui nenhuma alternativa 

Recurso sem provimento. 
Para responder o referido recurso vejamos a questão: 
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correta.  
QUESTÃO26 
Segundo o Código Tributário Nacional, NÃO é uma causa que extingue 
o crédito tributário: 
A) A decisão administrativa irreformável. 
B) A remissão. 
C) A prescrição e a decadência. 
D) Decisão judicial que desonere o contribuinte do pagamento do 

tributo. 
 
Após análise da referida questão, vislumbra-se que a questão exige 
conhecimento do Código Tributário Nacional, mais especificamente de 
seu artigo 156, que é de clareza meridiana ao elencar as causa 
extintivas do crédito tributário. 
O candidato em interpretação própria do inciso X do citado artigo, alega 
que “Decisão judicial que desonere o contribuinte do pagamento do 
tributo. ” Equivale a “decisão judicial passada em julgado”, pois bem. 
Na 9° edição de seu Manual de Direito Tributário o Professor Eduardo 
Sabbag conceitua na página 1269 a decisão judicial passada em julgado 
como. 
“A decisão judicial passada em julgado é extintiva do crédito tributário, 
uma vez representando o último pronunciamento a ser emitido por 
autoridades julgadoras, quanto às lides que se apresentam à sua 
apreciação. A coisa julgada é de efeito absoluto. ” 
Portanto, se depreende que, o quer torna a decisão extintiva do crédito 
tributária é a sua definitividade e não apenas o teor. 
Portanto, a ausência desta informação na alternativa a torna incorreta. 
 
Assim, sendo desarrazoada a objeção do candidato.  
 
Gabarito mantido. 
 

32 Alega o candidato que o tema da 
questão extrapola o assunto 
previsto no edital e ainda que há 
um erro na elaboração da questão. 

Recurso sem provimento. 
Para responder o referido recurso vejamos a questão: 
 
QUESTÃO32 
Acerca do tema contratos administrativos, analise as afirmativas 
abaixo: 
I – As cláusulas exorbitantes que não estiverem expressas no contrato 
administrativo não podem ser exigidas do contratado, em nome do 
princípio do pacta sunt servanda; 
II - É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada em 
valor inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); 
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III – O contrato de gestão, quando celebrado com autarquia ou 
fundação pública, tem a função de qualificá-la como uma agência 
executiva; 
IV – Em nome no princípio do formalismo, não é permitido o contrato 
administrativo praticado verbalmente, sendo este nulo de pleno direito, 
não importando o valor. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
B) Todas as afirmativas estão corretas. 
C) Todas as afirmativas estão erradas. 
D) Apenas as afirmativas I e IV estão erradas. 
 
Após análise da referida questão, vislumbra-se que a questão em 
nenhum aspecto extrapola as previsões do edital, pois, na matéria 
Direito Administrativo referente aos conhecimentos específicos ao 
cargo de Procurador está elencado expressamente o termo “contrato 
de gestão” e ainda no mesmo item existe a previsão “parcerias”. 
Logo, é infundada a alegação de violação ao princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório. 
Ressaltasse ainda que, em momento algum a questão afirma que a 
celebração do contrato de gestão é requisito suficiente para a 
qualificação da autarquia ou fundação publica como agencia executiva, 
a questão indaga apenas a função do citado contrato. 
Assim, sendo desarrazoada a objeção do candidato.  
 
Gabarito mantido. 

37 Alega o candidato a questão não 
possui alternativa correta. 

Recurso sem provimento. 
Para responder o referido recurso vejamos a questão: 
 
QUESTÃO37 
Determinado município editou lei municipal “X”, que afronta 
diretamente a Constituição Federal. 
Acerca da possibilidade de controle de constitucionalidade da citada 
lei, assinale a alternativa CORRETA: 
A) A lei “X” poderá ser objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade 

perante o Supremo Tribunal Federal. 
B) A lei “X”, por expressa previsão constitucional, poderá ser objeto de 

Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça 
do Estado. 

C) Embora o texto constitucional seja silente, é possível o controle, em 
abstrato, de lei municipal que afronte diretamente a Constituição 
Federal. 

D) A única medida cabível em face da lei “X” é a Arguição de 
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Descumprimento de Preceito Fundamental perante o Tribunal de 
Justiça do Estado. 
 

Após análise do recurso apresentado pelo candidato, resta evidente que 
foi baseado em entendimento já superado pelo Supremo Tribunal 
Federal, que no dia 01/02/2017 (a mais de 1 ano) fixou a seguinte tese. 
 
Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de 
constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro 
normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de 
reprodução obrigatória pelos estados. 
STF. RE 650898-RS, Plenário. Rel. originário Min. Marco Aurélio, Rel. 
para acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 01/02/2017 
(repercussão geral). 
 
Logo, o conhecimento desatualizado do candidato o induziu a erro, 
tornando inviável o provimento do recurso. 
Assim, sendo desarrazoada a objeção do candidato.  
 
Gabarito mantido. 

Uiliam Alves Stopa – 01572 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Procurador Jurídico 
Legislativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A questão deve ser anulada pois há 
duas possíveis alternativas que 
estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recurso sem provimento. 
Não assiste razão ao candidato. A troca de vogal no par de parônimos 
discrição x descrição é uma questão de ortografia, uma vez que o 
sentido do texto seria alterado pelo uso de uma ou de outra forma. É 
claro que o significado de uma palavra pertence ao campo da 
semântica. Essa afirmação é válida para qualquer palavra, não apenas 
para os homônimos ou parônimos. Por outro lado, a questão ia além da 
ortografia pura e simples, uma vez que foram oferecidos aos candidatos 
enunciados, ou seja, em um dado contexto, e não palavras isoladas. 
Portanto, o uso de uma palavra em um contexto específico também era 
objeto de avaliação na questão. 
No período “O Assessor de imprensa não queria faltar com a descrição, 
motivo pelo qual não revelou o nome dos queixosos”, se trocarmos 
“descrição” por “discrição”, o sentido ficaria correto. “Descrição” é o 
ato de descrever, o que é incabível ao sentido do período. No caso, ele 
não queria ser indiscreto, logo, a palavra com grafia adequada ao 
contexto seria “discrição”, ou seja, característica de quem é discreto. 
Dessa forma, o gabarito não deve ser alterado. 

Ariane Steica Rodrigues 
Peres– 00322 
 
 
Marco Aurélio Soares 

Procurador Jurídico Legislativo 35 Alegam os candidatos a questão 
não possui alternativa correta. 

Recurso sem provimento. 
Para responder o referido recurso vejamos a questão: 
QUESTÃO35 
Assinale a opção INCORRETA sobre poder constituinte: 
A) O poder constituinte difuso é uma alteração informal, pois não 
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Fernandes – 00541 
 

promove qualquer mudança no texto constitucional. 
B) Tanto os municípios quanto o Distrito Federal não possuem poder 

constituinte derivado decorrente. 
C) As emendas constitucionais são fruto do poder constituinte 

derivado reformador. 
D) As leis orgânicas municipais não são originárias do poder 

constituinte derivado decorrente. 
 

Após análise do recurso nota-se que assiste razão ao candidato quando 
afirma que o município não possui poder constituinte derivado 
decorrente, porém, o mesmo raciocínio não se estende ao Distrito 
Federal, pois este sim é dotado de poder constituinte derivado 
decorrente, senão vejamos. 
O procedimento de aprovação da Lei Orgânica do Distrito Federal é o 
mesmo do art. 29, da CF, sendo observado os princípios da própria CF. 
Sendo assim, o DF também exerce o poder derivado decorrente. 
Nos ensinamentos de Pedro Lenza. 
 
“verifica-se a manifestação do poder constituinte derivado decorrente, 
qual seja, a competência que o DF tem para elaborar a sua lei orgânica 
(verdadeira Constituição Distrital), sujeitando-se aos mesmos limites já 
apontados para os Estados-membros e, assim, aplicando-se por 
analogia, o artigo 11 do ADCT. (LENZA, 2011, p. 181)” 
 
Dirley da Cunha Júnior e Marcelo Novelino (2011) reiteram essa visão 
ao afirmarem que a Lei Orgânica do Distrito Federal pode ser 
considerada, apesar da denominação adotada pelo legislador 
constituinte, uma verdadeira Constituição Distrital e ao reconhecerem 
que no caso de violação desse documento legislativo por lei ou ato 
normativo do Distrito Federal, admite-se o controle de 
constitucionalidade concentrado pelo Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal. 
Portanto, a alternativa está errada ao afirmar peremptoriamente que o 
Distrito Federal não possui poder constituinte derivado decorrente. 
Assim, sendo desarrazoada a objeção do candidato.  
 
Gabarito mantido. 

Arthur Monteiro Morais 
Coelho– 00583 

Procurador Jurídico 
Legislativo 

08 O gabarito divulgado pela banca foi 
a letra "B", que está correta, 
entretanto a alternativa "A" 
também apresenta a grafia de 
todas as suas palavras de acordo 
com a norma culta, 

Recurso sem provimento. 
Não assiste razão ao candidato. A troca de vogal no par de parônimos 
discrição x descrição é uma questão de ortografia, uma vez que o 
sentido do texto seria alterado pelo uso de uma ou de outra forma. É 
claro que o significado de uma palavra pertence ao campo da 
semântica. Essa afirmação é válida para qualquer palavra, não apenas 
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para os homônimos ou parônimos. Por outro lado, a questão ia além da 
ortografia pura e simples, uma vez que foram oferecidos aos candidatos 
enunciados, ou seja, em um dado contexto, e não palavras isoladas. 
Portanto, o uso de uma palavra em um contexto específico também era 
objeto de avaliação na questão. 
No período “O Assessor de imprensa não queria faltar com a descrição, 
motivo pelo qual não revelou o nome dos queixosos”, se trocarmos 
“descrição” por “discrição”, o sentido ficaria correto. Como bem 
observou o candidato, “descrição” é o ato de descrever, o que é 
incabível ao sentido do período. No caso, ele não queria ser indiscreto, 
logo, a palavra com grafia adequada ao contexto seria “discrição”, ou 
seja, característica de quem é discreto. 
Dessa forma, o gabarito não deve ser alterado. 
 

21 Alega o candidato que a questão 
não possui nenhuma alternativa 
correta, alegando que qualquer 
imposto admite a progressividade. 

Recurso sem provimento. 
Para responder o referido recurso vejamos a questão: 
QUESTÃO21 
No Direito Tributário, as alíquotas progressivas não se aplicam ao: 

A) Imposto territorial rural. 

B) Imposto predial e territorial urbano. 

C) Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 

D) Imposto sobre a transmissão onerosa de bens imóveis. 
Após análise da referida questão, vislumbra-se que a questão exige 
conhecimento acerca da progressividade dos impostos em espécie. 
O candidato alega que qualquer imposto pode ser progressivo, pois 
bem. 
Na 9° edição de seu Manual de Direito Tributário o Professor Eduardo 
Sabbag ao tratar sobre o tema na página 1527, assim dispõe. 
“Além disso, o ITBI é doutrinariamente classificado como um imposto 
real, incidindo sobre determinado bem, e, ipso facto, não admitindo a 
progressividade, segundo entendimento do STF. Vale insistir que tal 
orientação intelectiva também perdeu força com a recente chancela da 
progressividade para o ITCMD, todavia isso não altera a condição de 
vedação de progressividade para o ITBI. Assim, não se cogita de sua 
progressividade, consoante posição predominante na doutrina e na 
jurisprudência. ” 
Nota-se ainda que o candidato colacionou um precedente refere ao 
ITCMD, e que evidentemente desconhece o teor da súmula 656 do 
Supremo Tribunal Federal. 
Portanto, não se sustentam as alegações. 
Assim, sendo desarrazoada a objeção do candidato.  
 
Gabarito mantido. 
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Everaldo Braun– 02251 Procurador Jurídico Legislativo 33 Alega o candidato que o tema da 
questão extrapola o assunto 
previsto no edital. 

Recurso sem provimento. 
Para responder o referido recurso vejamos a questão: 
 
QUESTÃO33 
Considere os itens a seguir: 
I – O ato administrativo “A” foi praticado com vício no objeto; 
II – O ato administrativo “B” foi praticado de forma diversa da prevista 
em lei; 
III - O ato administrativo “C” foi praticado por servidor sem 
competência para tal; 
IV – O ato administrativo “D” foi praticado com desvio de finalidade; 
V - O ato administrativo “E” foi praticado com motivo falso. 
 
Acerca dos citados atos administrativos, responda: 
A) Apenas os atos “B” e “C” poderão ser convalidados. 
B) Todos os atos deverão obrigatoriamente ser revogados. 
C) Caso os vícios sejam sanados, todos os atos poderão ser 

convalidados. 
D) Apenas os atos “D” e “E” não poderão ser convalidados. 
 
Após análise do recurso apresentado pelo candidato, resta evidente que 
o candidato se engana na interpretação da teoria monista, pois, para os 
adeptos desta teoria o ato é nulo ou valido, não havendo o ato anulável 
e consequentemente para esta teoria inexiste o fenômeno da 
convalidação, pois qualquer vício leva a nulidade do ato. 
Na questão, ao ser citado o fenômeno da convalidação se pressupõe a 
adoção da teoria dualista, sendo desnecessária qualquer previsão neste 
sentido.  
Note-se ainda que tal teoria é amplamente majoritária tanto na 
doutrina, quanto na jurisprudência. 
Assim, sendo desarrazoada a objeção do candidato.  
 
Gabarito mantido. 

34 Alega o candidato que o tema da 
questão extrapola o assunto 
previsto no edital. 

Recurso sem provimento. 
Para responder o referido recurso vejamos a questão: 
 
QUESTÃO34 
João, vereador do município de Sulândia, usou máquinas da Prefeitura 
na reforma de seu sítio. Essas máquinas lhe foram oferecidas pelo 
prefeito do mesmo município, que as abasteceu utilizando patrimônio 
particular. 
Considerando o caso apresentado, assinale a alternativa CORRETA: 
A) João cometeu ato de improbidade administrativa que atenta contra 
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o princípio da moralidade e deverá ser julgado pelo Tribunal de 
Justiça do Estado, visto que agiu em concurso com o prefeito, que 
possui prerrogativa de foro. 

B) João não cometeu ato de improbidade administrativa, uma vez que 
não houve dano ao erário. 

C) Ainda que não tenha havido prejuízo à Prefeitura, João responderá 
por ato de improbidade administrativa. 

D) João não cometeu ato de improbidade administrativa, devido à 
ausência de previsão legal. 

 
Alega o candidato que para a resolução da questão são necessários 
conhecimentos jurisprudenciais, e alega ainda que tal conhecimento 
não é exigido no edital. 
Pois bem. 
A jurisprudência pode ser definida como, o conjunto das decisões e 
interpretações das leis feitas pelos tribunais superiores, adaptando as 
normas às situações de fato. 
Portanto, a interpretação jurisprudencial é indissociável do 
conhecimento jurídico, como um todo, acerca dos inúmeros temas 
afetos ao direito existem incontáveis decisões judiciais sobre o tema. 
No mais, ainda que ignorado o entendimento jurisprudencial, apenas 
com o conhecimento da lei de improbidade administrativa, com base 
nas informações fornecidas pela questão pode-se concluir que João 
cometeu ato de improbidade que importa em enriquecimento ilícito. 
Assim, sendo desarrazoada a objeção do candidato.  
 
Gabarito mantido. 

Sidinei Luiz Da Silva– 00921 Procurador Jurídico Legislativo 40 Alega o candidato a alternativa 
indicada como correte pelo 
gabarito provisório está 
incompleta, e por isso a questão 
deve ser anulada. 
 

Recurso sem provimento. 
Para responder o referido recurso vejamos a questão: 
 
QUESTÃO40 
A Constituição Federal de 1988 dispõe que pertencem aos Municípios: 

 
A) 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e 

proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre 
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e 
pelas fundações que instituírem e mantiverem. 

B) 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a 
propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles 
situados. 

C) 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a 
propriedade de veículos automotores licenciados em seus 
territórios. 
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D) 20% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação. 
 

Após análise do recurso nota-se que as alegações do candidato não 
merecem prosperar, pois. 
O candidato alega que não ficou claro quem “recolheu” o imposto, 
porém, sendo o ITR um imposto Federal, por obvio será “recolhido” 
pela União, ao menos na regra geral. 
Portanto, ausentes elementos que pudessem indicar que a resposta 
deveria se basear na exceção, o candidato deveria se ater a regra geral. 
Assim,sendo desarrazoada a objeção do candidato.  
 
Gabarito mantido. 

Geralda Laet – 02833 Contador 11 Alega o candidato que o tema da 
questão extrapola o assunto 
previsto no edital. 

Recurso sem provimento. 
Para responder o referido recurso vejamos a questão: 
 
QUESTÃO 11 
Sobre os atos de improbidade administrativa, assinale a opção 
INCORRETA: 
A) Os atos de improbidade administrativa que atentam contra os 

princípios da Administração Pública só podem ser praticados 
dolosamente. 

B) Os atos de improbidade administrativa que resultam em 
enriquecimento ilícito só podem ser praticados dolosamente.  

C) Qualquer ato de improbidade administrativa pode ser punido a 
título de dolo ou culpa, desde que, no último caso, seja provada 
imperícia, negligência ou imprudência do agente público. 

D) Os atos de improbidade administrativa podem resultar em 
suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e 
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios, porém, a lei não prevê pena de 
prisão para tais atos. 

 
Preambularmente, destaca-se que a Comissão do Concurso não 
optou por elaborar o conteúdo programático de modo descritivo, 
detalhado e exaustivo, tendo as matérias sido elencadas de forma 
genérica e não taxativa. 
Desta forma, o tema “improbidade administrativa” se mostra como 
uma forma específica de controle judicial da administração, neste 
sentido leciona Carvalho Filho (2016, pág. 1322) 
“Ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o 
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reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, 
perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente 
aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da 
moralidade administrativa. Sem dúvida, cuida-se de poderoso 

instrumento de controle judicial sobre atos que a lei caracteriza como 
de improbidade.” 
Portanto, pós análise da referida questão, vislumbra-se que a questão 
em nenhum aspecto extrapola as previsões do edital, pois, o fato de 
não haver expressamente a referida lei no edital não prejudica a sua 
cobrança como objeto de avaliação. 
 
Logo, é infundada a alegação de violação ao princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório. 
Assim, sendo desarrazoada a objeção do candidato.  
 
Gabarito mantido. 
 

13 Alega o candidato que o tema da 
questão extrapola o assunto 
previsto no edital. 

Recurso sem provimento. 
Para responder o referido recurso vejamos a questão: 
 
QUESTÃO 13 
Sobre a responsabilidade civil da Administração Pública, assinale a 
alternativa CORRETA: 
A) A Administração Pública responderá objetivamente pelos danos 

causados por seus agentes, porém, o direito de ação regressiva 
depende do elemento subjetivo. 

B) A responsabilidade civil da Administração Pública será sempre 
objetiva, tanto para atos comissivos, como para omissivos. 

C)  A Administração Pública somente responderá pelos atos de seus 
agentes se ficar comprovado o elemento subjetivo. 

D) A responsabilidade da Administração Pública é baseada na teoria 
do risco integral, ou seja, o lesado deverá sempre ser indenizado, 
independentemente de haver nexo causal. 

Preambularmente, destaca-se que a Comissão do Concurso não 
optou por elaborar o conteúdo programático de modo descritivo, 
detalhado e exaustivo, tendo as matérias sido elencadas de forma 
genérica e não taxativa. 
Desta forma, o tema “responsabilidade civil” remete a noções básicas 
do Direito Administrativo, que é exigido ao cargo de contador no item 
referente aos conhecimentos específicos do cargo. 
Portanto, pós análise da referida questão, vislumbra-se que a questão 
em nenhum aspecto extrapola as previsões do edital, pois, o fato de 
não haver expressamente a referida lei no edital não prejudica a sua 
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cobrança como objeto de avaliação. 
Logo, é infundada a alegação de violação ao princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório. 
Assim, sendo desarrazoada a objeção do candidato.  
 
Gabarito mantido. 

15 Alega o candidato que o tema da 
questão extrapola o assunto 
previsto no edital. 

Recurso sem provimento. 
Para responder o referido recurso vejamos a questão: 
 
QUESTÃO 15 
Analise as afirmativas abaixo: 
I - É o ato administrativo unilateral e compulsório do Poder Público, que 

tem por objetivo transferir a propriedade privada para o patrimônio 

público, seja por interesse social, seja por utilidade pública, sempre 

perseguindo o interesse público mediante justa e prévia indenização 

por dinheiro, salvo nas exceções previstas pela Constituição Federal. 

II- É ônus real imposto à propriedade privada para assegurar a 

realização da obra, serviço ou atividade pública, mediante indenização, 

quando for o caso. 

 

III - É ato compulsório e autoexecutório  do Poder público, com vistas a 

se utilizar da propriedade privada (móvel ou imóvel) ou serviços 

particulares em razão de necessidades urgentes e coletivas, com 

posterior indenização, se houver dano. 

 

As hipóteses de intervenção do Estado na propriedade, acima descritas, 

correspondem, respectivamente, a: 

A) Desocupação, ocupação temporária e requisição administrativa. 
B) Desapropriação, requisição administrativa e ocupação temporária. 
C) Desocupação, servidão administrativa e ocupação temporária. 
D) Desapropriação, servidão administrativa e requisição 

administrativa. 
 

Preambularmente, destaca-se que a Comissão do Concurso não 
optou por elaborar o conteúdo programático de modo descritivo, 
detalhado e exaustivo, tendo as matérias sido elencadas de forma 
genérica e não taxativa. 
Note-se ainda que o tema “intervenção do estado na propriedade” não 
esteja expressamente no edital, remete a noções básicas do Direito 
Administrativo, que é exigido ao cargo de contador no item referente 
aos conhecimentos específicos do cargo. 



43 

 

Portanto, após análise da referida questão, vislumbra-se que a questão 
em nenhum aspecto extrapola as previsões do edital, pois, o fato de 
não haver expressamente a referida matéria no edital não prejudica a 
sua cobrança como objeto de avaliação. 
Logo, é infundada a alegação de violação ao princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório. 
Assim, sendo desarrazoada a objeção do candidato.  
 
Gabarito mantido. 
 

Adalto Coelho Oliveira - 
00353 

Contador 31 Analisando o enunciado, 
observamos que o enunciado gera 
confusão, ao estabelecer três 
funções principais da LDO (Metas, 
Objetivos, Prioridades), sendo que 
a lei apresenta em seu texto na 
integra sendo como "função 
principal" as metas e prioridades, 
configurando a alternativa como 
errada. 

Recurso sem provimento. 
A BANCA EXAMINADORA, APÓS ANÁLISE DO RECURSO CONSIDERA: 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 em seu §2º do Artigo 165 
assim define a Lei de Diretrizes Orçamentárias: 
§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e 
prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de 
capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração 
da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação 
tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras 
oficiais de fomento. 
 
Segundo MENDES, Sérgio (2013, p.43): 
“A LDO também surgiu por meio da Constituição Federal de 1988, 
almejando ser o elo entre o planejamento estratégico (Plano Plurianual) 
e o planejamento operacional (lei Orçamentária Anual). Sua relevância 
reside no fato de ter conseguido diminuir a distância entre o plano 
estratégico e as LOAs [...]. 
................................................. 
Vimos que as diretrizes orçamentárias fixadas pela LDO têm diversos 
objetivos, entre eles as metas e prioridades da administração Pública. 
........................................................... 
Além dos dispositivos referentes à LDO previstos n CF/1988, veremos 
que a Lei de Responsabilidade Fiscal, [...] aumentou o rol de funções da 
LDO [...]. 
 
Conforme ROSA, Maria Berenice (2011, p. 37): 
[...] na ausência da lei complementar prevista no § 9º do art. 165 do 
texto constitucional, observa-se que a LDO, a cada exercício, tem 
incluído disposições além daquelas atribuídas pela Constituição, na 
tentativa de suprir lacunas ou inadequações da Lei 4.320/1964, 
recepcionada pela Carta Magna como lei complementar. 
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Portanto a Banca Examinadora faz a seguinte observação: 
Além de todas as referências citadas acima a qual nos mostra 

que a LDO não é uma lei que traz as metas e prioridades, mas conforme 
ROSA (2011), supri várias lacunas que legislações atuais não 
contemplam ainda. E também cabe esclarecer que se texto da questão 
tivesse dito que que a LDO traz as “diretrizes, objetivos e metas”, mas o 
texto o qual descrevo diz: “a realização das diretrizes, dos objetivos e 
das metas contempladas no Plano Plurianual”, e dito dessa forma não 
INVALIDA a questão, pois, como a LDO é o ELO DE LIGAÇÃO, ela traz as 
“metas e prioridades” do Plano Plurianual.  

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora considera IMPROCEDENTE o 
recurso em tela e indica a MANUTENÇÃO do gabarito divulgado. 
 

32 Requer revisão da questão, pois 
acredita que a mesma não tem 
alternativa correta. 

Recurso sem provimento. 
A BANCA EXAMINADORA, APÓS ANÁLISE DO RECURSO CONSIDERA: 

Segundo o § 8º,  Art. 165 da Constituição Federal de 1988: 
§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à 
previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição 
a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação 
de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos 
termos da lei [grifo nosso]. 
 
Conforme Texto item IV da questão 32 descrito abaixo: 

IV. Com relação à afirmativa III, devem ser ressalvados os casos 
em que houve autorização para abertura de créditos especiais 
e para contratação de operação de crédito [grifo nosso]. 

 
Portanto a Banca Examinadora faz a seguinte observação: 

Pode-se verificar, ao comparar o texto da Constituição Federal 
com a descrição textual do item IV, que a afirmativa IV está INCORRETA. 

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora considera IMPROCEDENTE o 
recurso em tela e indica a MANUTENÇÃO do gabarito divulgado. 
 

38 O enunciado da questão possui um 
erro de ortografia que nos remete 
á interpreta-la de varias 
maneiras, não sabendo qual destas 
a banca esta pedindo. 
Enunciado da questão: "Qual a o 
valor da soma das variações 

Recurso sem provimento. 
 
A questão solicita “Qual o valor da soma das variações 

patrimoniais aumentativas?”  E a soma das variações patrimoniais 
aumentativas está correta. 
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patrimoniais aumentativas?" 
Observa-se que o termo (a o) esta 
escrito errado, não estabelecendo 
diretamente o que a questão esta 
cobrando. 

DESCRIÇÃO RECEITA R$ 

Impostos 180.000,00 

Contribuições de Melhoria 50.000,00 

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 35.000,00 

Desincorporação de Passivos 16.000,00 

Juros e Encargos de Emp. E Financ. Concedidos 14.000,00 

TOTAL:.................................................................. 295.000,00 

 
A questão 38 apresenta um erro ao inserir mais uma letra “a” 

no enunciado da mesma, no entanto esse erro de ortografia não 
interfere no resultado e nem tão pouco na interpretação do  que é 
solicitado.  
 
Portanto a Banca Examinadora faz a seguinte observação: 

O fato de surgir letra “a” no texto, um erro de grafia no 
enunciado, não invalida e nem leva a uma outra interpretação quanto 
ao resultado da questão 38. 

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora considera IMPROCEDENTE o 
recurso em tela e indica a MANUTENÇÃO do gabarito divulgado. 

40 Para Obter o a resposta da questão 
40, devemos realizar a subtração 
do resultado encontrado na 
questão 38 menos o resultado 
encontrado na questão 39. 
Estando a questão 38 com erro de 
ortografia, induzindo assim o 
concorrente a realizar o calculo de 
maneira errada, fazendo com o que 
o resultado da questão 40 
apresenta-se de maneira errada 
também. 

Recurso sem provimento. 
Em relação à Questão 38, a mesma solicita “Qual o valor da 

soma das variações patrimoniais aumentativas?”  E a soma das 
variações patrimoniais aumentativas está correta. 

 

DESCRIÇÃO RECEITA R$ 

Impostos 180.000,00 

Contribuições de Melhoria 50.000,00 

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 35.000,00 

Desincorporação de Passivos 16.000,00 

Juros e Encargos de Emp. E Financ. Concedidos 14.000,00 

TOTAL:.................................................................. 295.000,00 

 
A questão 38 apresenta um erro ao inserir mais uma letra “a” 

no enunciado da mesma, no entanto esse erro de ortografia não 
interfere no resultado e nem tão pouco na interpretação do que que é 
solicitado.  
 
Portanto a Banca Examinadora faz a seguinte observação: 
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Dessa forma na Questão 38 ao surgir letra “a” no texto, um 
erro de grafia no enunciado, não invalidou e nem levou a uma outra 
interpretação quanto ao resultado, sendo assim a Banca julgou 
improcedente o recurso contra essa questão 38, invalidando a 
interferência no resultado da questão 40.  
 
Diante do exposto, a Banca Examinadora considera IMPROCEDENTE o 
recurso em tela e indica a MANUTENÇÃO do gabarito divulgado 

Sergio Norberto da Silva - 
02827 

Contador 39 Senhores Organizadores, Peço 
anulação da questão 39, com 
embasamento de que a soma das 
Variações Patrimoniais 
Diminutivas, soma a Monta de 
238.000,00, senão veja. 
15.000,00 
120.000,00 
17.000,00 
16.000,00 
60.000,00 
10.000,00 
238.000,00 

Recurso sem provimento. 
 

A questão 39 solicita “Qual o valor da soma das variações 
patrimoniais diminutivas”. E a soma das variações patrimoniais 
diminutivas é: 

 

DESCRIÇÃO Despesa R$ 

Custos dos Serv. Prestados 15.000,00 

Benefícios a Pessoal 120.000,00 

Serviços 16.000,00 

Perdas com Alienação 60.000,00 

Descontos Financeiros Concedidos 10.000,00 

 TOTAL: ............................................... 221.000,00 

 
No entanto o(a) requerente considerou na soma das variações 

patrimoniais diminutivas além das já citadas acima a conta: 

DESCRIÇÃO Despesa R$ 

Depreciação Acumulada 17.000,00 

 
Segundo MCASP/STN 7ª Edição, p. 345: 

“Depreciação [...]. Trata-se de um evento interno da entidade. A 
retificação da conta do ativo e a VPD [...]” 
 
    CONTA DE VPD -      D- 3.3.3.1.1.xx.xx Depreciação – Consolidação 
    CONTA DE ATIVO    C - 1.2.3.8.1.xx.xx (-) Depreciação Acumuladas 
    Consolidação  
 
Portanto a Banca Examinadora faz a seguinte observação: 
 A conta DEPRECIAÇÃO ACUMULADA a qual o(a) requerente 
considerou como uma VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA é uma 
conta REDUTORA DE ATIVO. 
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Diante do exposto, a Banca Examinadora considera IMPROCEDENTE o 
recurso em tela e indica a MANUTENÇÃO do gabarito divulgado. 
 

40 Peço anulação da questão 40, com 
embasamento de que a soma das 
Variações Patrimoniais 
Aumentativas (295.000,00), 
(conforme resposta da questão 38), 
subtraindo das Variações 
Patrimoniais Diminutivas 
(238.000,00), o Superávit é de 
57.000,00, portanto não tem 
nenhuma alternativa com esse 
valor. 

Recurso sem provimento. 
O requerente considera que a soma das VARIAÇÕES 

PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS na questão 39 é R$ 238.000,00. 
Neste sentido deve-se esclarecer que a questão 39 solicita a 

soma das variações patrimoniais diminutivas” que é R$ 221.000,00 
conforme demonstração abaixo: 

DESCRIÇÃO Despesa R$ 

Custos dos Serv. Prestados 15.000,00 

Benefícios a Pessoal 120.000,00 

Serviços 16.000,00 

Perdas com Alienação 60.000,00 

Descontos Financeiros Concedidos 10.000,00 

 TOTAL: ............................................... 221.000,00 

Ressalte-se ainda que o(a) requerente considerou na sua soma 
das variações patrimoniais diminutivas além das já citadas acima a 
conta: 

DESCRIÇÃO Despesa R$ 

Depreciação Acumulada 17.000,00 

E segundo MCASP/STN 7ª Edição, p. 345: 
“Depreciação [...]. Trata-se de um evento interno da entidade. A 
retificação da conta do ativo e a VPD [...]” 
 
    CONTA DE VPD -      D- 3.3.3.1.1.xx.xx Depreciação – Consolidação 
    CONTA DE ATIVO    C - 1.2.3.8.1.xx.xx (-) Depreciação Acumuladas –    
Consolidação  
 
Portanto a Banca Examinadora faz a seguinte observação: 
 A conta DEPRECIAÇÃO ACUMULADA é uma conta REDUTORA 
DE ATIVO e não uma VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA a qual o(a) 
requerente considerou na sua soma levando-o a um resultado errôneo 
na Questão 39. Sendo assim o resultado encontrado pelo(a) requerente 
na Questão 39 de R$ 238.000,00 não é o correto e assim não alterando 
o resultado da questão 40 que permanece R$ 221.000,00. 

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora considera IMPROCEDENTE o 
recurso em tela e indica a MANUTENÇÃO do gabarito divulgado. 
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NÍVEL MÉDIO – PREFEITURA MUNICIPAL 

Candidato /Inscrição Cargo 
Nº da 

Questão 
Fundamentação do Recurso Julgamento do Recurso 

Jefther Augusto Ribeiro Garrido – 02248 
 
Patricia Silva Piedade – 00616 
 

Fiscal de Tributos II 
 
Assistente Administrativo  

11 
 

O gabarito traz que a alternativa correta 
para a questão 11, é a alternativa C., 
porém está incorreta. 
Para cada página será usado 2 
algarismos, numerando frente e verso. 
Então 2 x 116 ( número de páginas do 
livro) temos um total de 232. 
A alternativa correta, é a alternativa B. 

Recurso sem provimento. 
Pelo enunciado da questão fica explicito que se trata 
de uma numeração de livro padrão: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, ... Desse modo, de 1 a 116 temos 
números com um dígito (de 1 a 9), números com dois 
dígitos (de 10 a 99) e números com três dígitos (de 
100 a 116). Para determinar o total de dígitos, 
podemos, primeiramente, obter a quantidade de 
dígitos registrada em cada um dos intervalos 
supracitados:  
I) de 1 a 9: são 9 números com 1 dígito, portanto, para 
o registro das páginas compreendidas neste intervalo, 
são necessários 9 dígitos. 
II) de 10 a 99: são 90 números com 2 dígitos, portanto, 
para o registro das páginas compreendidas neste 
intervalo, são necessários 180 dígitos. 
III) de 100 a 116: são 17 números com 3 dígitos, 
portanto, para o registro das páginas compreendidas 
neste intervalo, são necessários 51 dígitos. 
Daí, somando 9 + 180 + 51 temos o total de dígitos 
necessários para a numeração completa do livro, que 
é de 240 dígitos. 
 
Fica mantida a questão. 

Grazielly Machado de Oliveira-03063 
 
Patricia Silva Piedade – 00616 
 

Fiscal de Tributos II 
 
Assistente Administrativo 

16 O gabarito traz que a alternativa correta 
da questão 16, é a B, sendo 200 páginas. 
Porém está incorreta. 
Se Maria leu 40% do livro e no outro dia 
mais 30%, Maria leu então 70% do livro. 
As 84 páginas que ainda faltam para 
acabar o livro corresponderiam assim a 
30%. Se pegarmos as 200 páginas, ao 
qual o gabarito se refere, e tirarmos a 
30% a resposta será 60. 
A resposta correta da questão é 280 
páginas. 

Recurso sem provimento. 
O total de páginas inicial a serem lidas, em 
porcentagem, corresponde a 100%. Se no 1º dia Maria 
leu 40%, então, o percentual que representa a 
quantidade de páginas desse livro a serem lidas ainda 
é de 60% ( 100% - 40%). No 2º dia, se ela leu 30% do 
RESTANTE, significa que ela leu 30% de 60%, ou seja, 
18%.  Sendo assim, para terminar de ler o livro no 3º 
dia, Maria ainda precisa ler 42% (60% - 18%) do livro, 
que equivale a 84 páginas. Daí, se 42% equivale a 84 
páginas, então, 100% equivale a 200 páginas. 
Fica mantida a questão. 
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Advilson Teixeira Torres - 00094 Fiscal de Tributos II 22 Solicita revisão da questão por não 
concorda com a resposta do gabarito 
preliminar. 

Recurso sem provimento. 
O comando da questão é precedido por texto 
relatando os reflexos da recente greve dos 
caminhoneiros no cotidiano da população brasileira. 
Tal situação ocorreu porque o Brasil possui uma matriz 
de transporte extremamente desequilibrada: mais de 
60% das mercadorias são transportadas por rodovias, 
quando deveria usar, de forma integrada, várias 
modalidades de transporte por conta das dimensões 
continentais do território. Essa extrema dependência 
do transporte rodoviário foi o principal FATOR 
ESTRUTURAL que desencadeou os transtornos 
elencados no texto de referência. A questão está 
mantida.  
 

25 Solicita revisão da questão por não 
concorda com a resposta do gabarito 
preliminar. 

Recurso sem provimento. 
Em nenhum momento é afirmado que o Facebook 
repassou dados de seus usuários à Cambridge 
Analytica, mas que permitiu a coleta desses dados 
pela empresa para fins de pesquisa acadêmica. Na 
verdade, os dados foram utilizados para manipular a 
eleição nos Estados Unidos e o referendo no Reino 
Unido conforme amplamente divulgado pelos meios 
de comunicação. A alegação do candidato, portanto, 
não procede e a questão está mantida.  

27 Solicita revisão da questão por não 
concorda com a resposta do gabarito 
preliminar. 

Recurso sem provimento. 
Atente o candidato que o enunciado da questão 
afirma que a ABERTURA DE ESTRADAS foi elemento 
fundamental para o sucesso dos projetos de 
colonização implantados no norte de Mato Grosso na 
década de 1970. Na sequência são apresentadas três 
alternativas que comprovariam essa afirmação e às 
quais o candidato deveria identificar as verdadeiras e 
falsas. Sendo assim, questiona-se ao candidato: como 
a abertura da BR-163 não valorizou as terras 
comercializadas pela Colonizadora Sinop, Colonizadora 
Indeco e Colonizadora Líder se anteriormente nem 
estradas existiam para se atingir essas áreas? A 
questão e seu gabarito estão mantidos. 

Guilherme de Oliveira Trento - 02034 Fiscal de Tributos II 01 “O termo 'determinado' na alternativa B 
gera ambiguidade, pois, no contexto em 
que foi empregado entende-se que o 

Recurso sem provimento. 
Não procede a argumentação do candidato. O 
enunciado da questão 1 solicita que seja marcada a 
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autor se refere a algum time exemplo: 
flamengo, vasco, grêmio, etc... mas ele 
não menciona no texto.” 
 

opção INCORRETA. A opção B está correta porque o 
texto trata da paixão do torcedor por um determinado 
time. O autor do texto não especifica um time, porque 
não é esse o objetivo do texto. Conforme o texto, não 
importa qual torcedor ou qual time, o tema é a paixão 
por um time. Portanto, “determinado time”: “É 
curioso que pessoas digam ‘eu sou’ tal time, em vez 
de dizer ‘torço pelo’ time.” 
Dessa forma, o gabarito não deve ser alterado. 
 

03 “A questão trata do uso de pronomes, 
porém esta matéria não faz parte do 
conteúdo pragmático contido no edital 
deste concurso.” 
 

Recurso sem provimento. 
O objeto da questão era o uso correto do pronome no 
que tange à estrutura sintática, período simples ou 
composto etc. Não se tratava de classificação desse 
pronome. Tanto que a opção correta trata justamente 
da forma adequada de um período composto por 
subordinação. 
Dessa forma, o gabarito não deve ser alterado. 
 

05 A questão pede para assinalar a 
alternativa incorreta, mas existem 2 (gab 
letra D) e a letra C. Por que o termo 'o 
amor' é um objeto indireto. 
  

Recurso sem provimento. 
Não procede o argumento do candidato. Na oração 
“Ninguém explica o amor e muito menos esse amor 
por uma abstração.”. A expressão destacada exerce na 
oração a função de objeto direto, porque 
complementa o sentido do verbo explicar, que é verbo 
transitivo direto.  
Dessa forma, o gabarito não deve ser alterado. 
 

28 A questão pede para assinalar a 
alternativa INCORRETA, todavia existem 
3 incorretas, portanto, sugiro a anulação 
da questão. 

Recurso sem provimento. 
Quando um projeto de colonização é implantado seu 
objetivo é a emancipação político-administrativa, isto 
é, a transformação em Município. Nova Alvorada 
jamais passou da condição de distrito e, por um curto 
período de tempo, ainda perdeu essa condição para 
Novo Oeste. Dos três projetos de colonização 
implantados na região do atual Município, somente 
Comodoro prosperou e foi emancipado de Vila Bela da 
Santíssima Trindade em 1986. A questão e seu 
gabarito estão mantidos. 
 

30 Solicita alteração do gabarito para a 
alternativa D. 

Recurso sem provimento. 
O Município de Comodoro é um dos mais extensos de 
Mato Grosso e certamente existem muitas áreas aptas 
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à expansão agrícola, mas que não podem ser utilizadas 
em razão da necessidade de manutenção da reserva 
legal (que é de 80% na Amazônia e 35% no Cerrado), 
além de outras restrições ambientais. Ademais, se 
63% do território municipal são ocupados por terras 
indígenas como não poderiam estas limitar a expansão 
das atividades econômicas se ali só são permitidas 
atividades de subsistência próprias das nações 
indígenas? A questão e seu gabarito estão mantidos. 
 

Mauricio Blanch Benites - 03570 Fiscal de Tributos II 29 Solicita revisão da questão por não 
concorda com a resposta do gabarito 
preliminar. 

Recurso sem provimento. 
No link indicado a seguir, o candidato poderá baixar o 
Mapa da Divisão Político-Administrativa do Estado de 
Mato Grosso elaborado pela Secretaria de 
Planejamento do Governo de Mato Grosso (SEPLAN-
MT). Na cartografia ampliada, o candidato poderá 
confirmar que os rios Vermelho, Pardo e Cabixi são 
afluentes da margem direita do Rio Guaporé no 
Município de Comodoro. A questão e seu gabarito 
estão mantidos. 
<http://www.seplan.mt.gov.br/documents/363424/37
20413/MAPA+DIVISAO+POLITICA+ADMINISTRATIVO+E
+TERRITORIAL+2010_REVISADO.pdf/19edaa48-8c84-
452d-a32b-6f05c35ba940> 

Claudiane Ramalho Albarracini Pessoa – 
00249 
 

Auxiliar de Serviços de 
Creche 

40 Alega que a alternativa correta é a letra 
D. 

Recurso sem provimento. 
O dever do Estado com educação escolar pública será 
efetivado mediante a garantia de: 
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada 
da seguinte forma:            (Redação dada pela Lei nº 
12.796, de 2013) 
a) pré-escola;             (Incluído pela Lei nº 12.796, de 
2013) 
b) ensino fundamental;            (Incluído pela Lei nº 
12.796, de 2013) 
c) ensino médio;           (Incluído pela Lei nº 12.796, de 
2013) 
II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 
(cinco) anos de idade;   (Redação dada pela Lei nº 
12.796, de 2013) 
A Lei (LDB) foi alterada em 2013, o argumento do 
candidato refere-se a Lei de 1996. Portanto 
Permanece o gabarito. 
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Onison Bernardino Barboza - 01000 Técnico Segurança do 
Trabalho 

31 Solicita revisão da questão por não 
concorda com a resposta do gabarito 
preliminar. 

Recurso sem provimento. 
O argumento do candidato é incoerente, quando 
afirma no item II- Promover a regularização das 
irregularidades, visando à segurança das equipes;  
"S0bre a questão "II" não é de atribuição do 
membro da CIPA de forma individual, propor 
medidas de solução dos problemas identificados. 
Logo, está considerada errada." 
A alternativa cita equipes e não individualidade, uma 
vez que a  Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes - CIPA - tem como objetivo a prevenção de 
acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de 
modo a tornar compatível permanentemente o 
trabalho com a preservação da vida e a promoção da 
saúde do trabalhador.   
Fonte: NR5 - Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (205.000-5) 
Portanto permanece o gabarito 

Marcia Soares de Freitas -00993  Assistente Administrativo 01 “Segundo o gabarito preliminar a 
resposta da questão 01 é letra (A), 
sendo assim essa questão tem duas 
respostas corretas (A) e (B) porque na 
questão pergunta-se qual alternativa 
INCORRETA sobre o texto e letra (B) esta 
incorreta também, pois o autor não fala 
da paixão do torcedor por um 
determinado time de futebol, não cita 
nenhum time em questão, ele fala da 
paixão do torcedor pelo futebol de uma 
forma geral. Sugiro a anulação da 
questão 01 por haver mais de uma 
resposta correta.” 

Recurso sem provimento. 
Não procede a argumentação da candidata. O 
enunciado da questão 1 solicita que seja marcada a 
opção INCORRETA. A opção B está correta porque o 
texto trata da paixão do torcedor por um determinado 
time, e não apenas pelo futebol ou por qualquer time. 
O autor do texto não especifica um time, porque não é 
esse o objetivo do texto. Conforme o texto, não 
importa qual torcedor ou qual time, o tema é a paixão 
por um time. Portanto, “determinado time”: “É 
curioso que pessoas digam ‘eu sou’ tal time, em vez 
de dizer ‘torço pelo’ time.” 
Dessa forma, o gabarito não deve ser alterado. 

Patricia Silva Piedade - 00616 Assistente Administrativo 09 “o gabarito traz que a alternativa 
correta para a questão 09, é a 
alternativa C. Porém está incorreta. 
A alternativa C nas traz qualidade 
alguma como pede a questão. 
A alternativa correta, é a alternativa D, 
pois a mesma utiliza virgula para isolar 
uma oração subordinada adjetiva. A 
alternativa indica qualidade a bola.” 

Recurso sem provimento. 
Não procede a argumentação da candidata. O 
enunciado da questão explica o que é uma oração 
subordinada adjetiva. A alternativa C traz uma oração 
subordinada adjetiva (“que sempre foi usada nos jogos 
noturnos”), porque especifica a expressão 
antecedente “cor branca”, é uma oração inteira 
exercendo a função de um adjetivo. No caso da 
alternativa D, há um adjetivo, que é a palavra 
“”esférica”, mas esse adjetivo não exerce a função de 
oração subordinada adjetiva.  
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Dessa forma, o gabarito não deve ser alterado. 

Alisson Piacentini Reis / 00015 
Patrícia Silva Piedade/ 00616 
Alisson Piacentine  - 00015 

Assistente Administrativo 
 
 
 

32 Segundo o Art. 5º da Lei 10.520/02, é 
vedada a exigência de: 

I - garantia de proposta; 
II - aquisição do edital pelos 

licitantes, como condição para 
participação no certame; e 

III - pagamento de taxas e 
emolumentos, salvo os referentes a 
fornecimento do edital, que não serão 
superiores ao custo de sua reprodução 
gráfica, e aos custos de utilização de 
recursos de tecnologia da informação, 
quando for o caso. 

Desse modo, a alternativa correta 
NÂO é a letra B, mas sim a letra A (Apenas 
os itens I, II, e III). 

 

Recurso com provimento 
Houve erro de digitação na confecção do gabarito 
preliminar, onde constou alternativa "B" deveria ter 
constado alternativa "A".  
 
 

Aryadne Guilherme da Silva/ 02839 
Joice Kelly de Jesus Morais/ 03049 
Fabiola Moreira de Castro/ 00831 
Diego Campos da Silva / 02703 
Andreia Maciel FlausinoOhnesorge/00114 
Patrícia Silva Piedade / 00616 
Tainara Gonzaga do Amaral/ 02192 
Rosimeire Ferreira da Silva/ 01143 
Najara Mendes Rodrigues/ 01181 
André Rodrigues Santos/ 01227  
 

Assistente Administrativo 
 
 
 

34 Segundo a resposta da banca 
concorrência não é modalidade de 
licitação. 
Mas segundo a lei 8.666/93 são 
modalidades. 
 Concorrência  
Tomada de Preço 
Convite 
Concurso 
Leilão  
Pregão (lei 10.520/2002).  

Recurso com provimento 
 
Assiste razão aos candidatos.Portanto, questão 
anulada. 
 

Aryadne Guilherme da Silva/ 02839 
 

Assistente Administrativo 
 

31 De acordo com a Lei nº 8.666/93 São 
princípios contidos na Lei: Legalidade; 
Impessoalidade; Moralidade; Igualdade; 
Publicidade; probidade administrativa; 
vinculação ao instrumento convocatório; 
julgamento objetivo, então a resposta 
correta seria a letra D todas as 
alternativas estão corretas. 

Recurso sem provimento. 
Vejamos a questão 
São princípios contidos na Lei 8.666/93 
I vinculação ao instrumento convocatório. 
II impessoalidade 
III. probidade administrativa. 
IV. igualdade  
A) Somente I está correta  
B) Somente II e III 
C) Somente I, III e IV 
D) Todas as alternativas estão corretas 
 
A alternativa correta é a  D, conforme a 
argumentação da candidata.  
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NÍVEL MÉDIO – CÂMARA MUNICIPAL 

Candidato / Inscrição Cargo 
Nº da 

Questão 
Fundamentação do Recurso Julgamento do Recurso 

Alif de Paula Maluf - 00744 Técnico em Informática 11 Na questão 11 mostra-se que quer saber 
a quantidade de páginas que livro tem, e 
indica-se que tem 116 páginas então a 
numeração de folha é 2 por pagina, 
então seria o dobro de 116, e o dobro de 
116 é 232 dígitos. 
O certo seria a alternativa B. 

Recurso sem provimento. 
Pelo enunciado da questão fica explicito que se trata 
de uma numeração de livro padrão: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, ... Desse modo, de 1 a 116 temos 
números com um dígito (de 1 a 9), números com dois 
dígitos (de 10 a 99) e números com três dígitos (de 
100 a 116). Para determinar o total de dígitos, 
podemos, primeiramente, obter a quantidade de 
dígitos registrada em cada um dos intervalos 
supracitados:  
I) de 1 a 9: são 9 números com 1 dígito, portanto, para 
o registro das páginas compreendidas neste intervalo, 
são necessários 9 dígitos. 
II) de 10 a 99: são 90 números com 2 dígitos, portanto, 
para o registro das páginas compreendidas neste 
intervalo, são necessários 180 dígitos. 
III) de 100 a 116: são 17 números com 3 dígitos, 
portanto, para o registro das páginas compreendidas 
neste intervalo, são necessários 51 dígitos. 
Daí, somando 9 + 180 + 51 temos o total de dígitos 
necessários para a numeração completa do livro, que 
é de 240 dígitos. 
 
Fica mantida a questão. 

32 O candidato faz uma série de 
ponderações para, ao final, sugerir que a 
resposta correta seria a alternativa A.  

Recurso sem provimento. 
 
Importante se esclarecer que as ponderações do 
candidato estão todas corretas, demonstrando 
conhecimento do assunto. 
Entretanto, o objetivo de um recurso é o de contestar 
os resultados da banca. 
Quando o candidato concorda com o resultado da 
banca, não há a necessidade de apresentação de 
recurso. 
Ao final do recurso, o candidato sugere que a resposta 
correta é a alternativa A. Porém, a banca considerou a 
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alternativa A como a resposta correta.  
Logo, não há contestação do candidato. E o recurso 
perdeu sua finalidade. 
 
Porém, cabe aqui algumas ponderações sobre a 
questão: 
 
QUESTÃO 32 
32) Cópia de segurança (em inglês: backup), é a cópia 
dos dados de um dispositivo de armazenamento para 
outro, para que seja possível restaurá-lo numa 
eventual perda dos dados originais. Os dispositivos 
mais usados para a realização de cópias de segurança 
dos dados dos computadores são: 
 
A) CD-RW, DRV-RW, pen drive, disco rígido, fita 

magnética. 
B) EPROM, DVD-ROM, modem, fita magnética, 

disquete. 
C) Pen drive, zip drive, nobreak, disco rígido, DVD-

RAM. 
D) Nenhuma das alternativas acima. 
 
Na alternativa “A”, CD-RW, DVD-RW, pen drive, disco 
rígido e fita magnética são dispositivos de gravação de 
dados, muito utilizados para a realização de backup. 
 
Na alternativa “B”, a EPROM e o modem não são 
dispositivos de gravação de dados. 
 
Na alternativa “C”, o nobreak não é um dispositivo de 
gravação de dados. 
 
Logo, a resposta correta é a alternativa “A”. 
 
Assim sendo, resulta desarrazoada a objeção do 
candidato.  
Portanto, gabarito mantido. 

33 O candidato faz algumas ponderações 
para, ao final, sugerir que a resposta 
correta seria a alternativa C.  

Recurso sem provimento. 
 
Importante se esclarecer que as ponderações do 
candidato estão todas corretas, demonstrando 
conhecimento do assunto. 
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Entretanto, o objetivo de um recurso é o de contestar 
os resultados da banca. 
Quando o candidato concorda com o resultado da 
banca, não há a necessidade de apresentação de 
recurso. 
Ao final do recurso, o candidato sugere que a resposta 
correta é a alternativa C. Porém, a banca considerou a 
alternativa C como a resposta correta.  
Logo, não há contestação do candidato. E o recurso 
perdeu sua finalidade. 
 
Porém, cabe aqui algumas ponderações sobre a 
questão: 
 
QUESTÃO 33 
33) O DVD é uma mídia muito utilizada para o 
armazenamento de dados, de áudio e de vídeo. Um 
DVD que possua uma camada, face simples e 12 cm 
de diâmetro, teria a capacidade de armazenamento 
nominal de: 
 
A) 700 MB. 
B) 720 MB. 
C) 4,7 GB. 
D) 9,4 GB. 
 
O DVD com uma camada, uma face e 12 cm de 
diâmetro comportam até 4.7 GB de dados. 
 
Logo, a resposta correta é mesmo a alternativa “C”. 
 
Assim sendo, resulta desarrazoada a objeção do 
candidato.  
 
Portanto, gabarito mantido. 
 

34 O candidato faz uma série de 
ponderações para, ao final, sugerir que a 
resposta correta seria a alternativa B.  

Recurso sem provimento. 
 
Importante se esclarecer que as ponderações do 
candidato estão todas corretas, demonstrando 
conhecimento do assunto. 
Entretanto, o objetivo de um recurso é o de contestar 
os resultados da banca. 
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Quando o candidato concorda com o resultado da 
banca, não há a necessidade de apresentação de 
recurso. 
Ao final do recurso, o candidato sugere que a resposta 
correta é a alternativa B. Porém, a banca considerou a 
alternativa B como a resposta correta.  
Logo, não há contestação do candidato. E o recurso 
perdeu sua finalidade. 
 
Porém, cabe aqui algumas ponderações sobre a 
questão: 
 
QUESTÃO 34 
34) Os dispositivos são usados pelo computador para 
entrada e/ou saída de informações. Classifique a lista 
de dispositivos abaixo de acordo com a sua 
finalidade, colocando o algarismo I para entrada e o 
algarismo II para saída: 
 
Finalidades: 
I. Entrada. 
II. Saída. 
 
Dispositivos: 
(   ) Câmera fotográfica digital. 
(   ) Caixa de som. 
(   ) Microfone. 
(   ) Datashow. 
(   ) Scanner. 
(   ) Impressora. 
(   ) Teclado. 
(   ) Mouse. 
(   ) Monitor de vídeo. 
 
Após análise, marque a alternativa abaixo que 
representa a ordem correta dos algarismos romanos 
nos parênteses, de cima para baixo, de acordo com a 
finalidade de cada dispositivo: 
 
A. I, II, II, I, II, II, II, I, II. 
B. I, II, I, II, I, II, I, I, II. 
C. I, I, II, I, II, I, II, II, I. 
D. II, II, I, I, II, II, II, I, I. 
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Os dispositivos, de acordo com a finalidade, estão 
assim classificados: 
 
Câmera fotográfica digital: I – Entrada 
Caixa de som: II – Saída 
Microfone: I – Entrada 
Datashow: II – Saída  
Scanner: I – Entrada 
Impressora: II – Saída 
Teclado: I – Entrada 
Mouse: I – Entrada 
Monitor de vídeo: II – Saída 
 
A resposta, então, sequencialmente, fica assim 
representada: 
 
I, II, I, II, I, II, I, I, II 
 
Logo, a resposta correta é mesmo a alternativa “B”. 
 
Assim sendo, resulta desarrazoada a objeção do 
candidato.  
 
Portanto, gabarito mantido. 
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35 O candidato faz algumas ponderações 
para, ao final, sugerir que a resposta 
correta seria a alternativa A.  

Recurso sem provimento. 
O candidato faz algumas ponderações que estão 
corretas, mas fogem da resposta à questão. 
 
Veja a questão: 
 
QUESTÃO 35 
35) O HD, do inglês Hard Disk, é um dispositivo de 
armazenamento para diversas finalidades. 
Atualmente, o HD de 1 Terabyte é muito fácil de ser 
encontrado. Qual, dos valores abaixo, são 
equivalentes a 1 TB? 
A. 1.024 GB. 
B. 1.073.741.824 KB. 
C. 1.048.576 MB. 
D. Todas as alternativas acima. 
 
O Terabyte (TB) é um múltiplo do byte, que junto com 
os demais múltiplos, atuam como contadores de 

volume de dados. 
 
Fonte: https://prevodyonline.eu/es/cantidad-de-
datos.html 
 
Assim: 
1 TB = 1.024 GB => (1.024 * 1.024) MB = 1.048.576 MB 
1 TB = 1.024 GB => (1.024 * 1.024 * 1.024) KB = 
1.073.741.824 KB 
 
Logo, as alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. A 
resposta correta é, então, a alternativa “D – Todas as 
alternativas acima”. 
 
Assim sendo, resulta desarrazoada a objeção do 
candidato.  
Portanto, gabarito mantido. 
 

1 Kilobyte 1.024 B 1024^1 
B 

1.024 B 

1 Megabyte 1024 KB 1024^2 
B 

1.048.576 B 

1 Gigabyte 1024 MB 1024^3 
B 

1.073.741.824 B 

1 Terabyte 1024 GB 1024^4 
B 

1.099.511.627.776 B 
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Fabio Lucas Marconi -02372 Técnico em Informática 16 No entanto, o gabarito apresenta como 
correto a alternativa B = 200 páginas. 
Para o livro ter 200 páginas ela ainda 
teria que ler 60 páginas e não 84 páginas 
indicado na questão. 
40% = 80 páginas 
30% = 60 páginas 
30% = 60 páginas 
80+60+60 = 200 paginas. 
Sendo assim, a resposta correta é a letra 
D - 280 páginas. 

Recurso sem provimento. 
O total de páginas inicial a serem lidas, em 
porcentagem, corresponde a 100%. Se no 1º dia Maria 
leu 40%, então, o percentual que representa a 
quantidade de páginas desse livro a serem lidas ainda 
é de 60% ( 100% - 40%). No 2º dia, se ela leu 30% do 
RESTANTE, significa que ela leu 30% de 60%, ou seja, 
18%.  Sendo assim, para terminar de ler o livro no 3º 
dia, Maria ainda precisa ler 42% (60% - 18%) do livro, 
que equivale a 84 páginas. Daí, se 42% equivale a 84 
páginas, então, 100% equivale a 200 páginas. 
Fica mantida a questão. 

Isaque da Silva Farias - 02369 Técnico em Informática 07 “Conforme a regra gramatical 
estabelece que as aspas pode(sic) ser 
utilizada nos dois contextos como na 
alternativas da letra a (Citação) e b 
(Ironia). O fato descrito estabelece que 
este realmente ocorreu, conforme o 
texto jornalístico, e enfatizado pelo 
goleiro. Outra questão é que, não há 
uma informação clara que o goleiro 
estava sendo irônico, assim podemos 
interpretar o fato como verídico. Fonte 
da análise 
https://educacao.uol.com.br/disciplinas
/portugues/aspas-como-utilizar-esse-
recurso-grafico.htm 
 

Recurso sem provimento. 
Não procede a argumentação do candidato. As aspas 
realmente podem ser usadas para indicar ironia, no 
texto elas foram usadas em uma citação direta, 
porque o autor do texto transcreve uma frase falada 
pelo entrevistado. Não há no texto qualquer indício de 
ironia no trecho transcrito, tampouco há 
questionamento quanto à realidade dos fatos 
narrados. 
Dessa forma, o gabarito não deve ser alterado. 
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ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

Candidato /Inscrição Cargo 
Nº da 

Questão 
Fundamentação do Recurso Julgamento do Recurso 

Fabio Furtado do Nascimento – 00691 
 
Everton Souza e Silva 

Motorista Veículo Pesado 
 
Operador de Pá 
Carregadeira/Retroescavadeira 

03 Alegam os candidatos que a questão nº 
3 apresenta duas alternativas corretas: 
A e C. Na verdade, o objetivo era 
distinguir o uso de “s” ou “z” nas formas 
verbais, tanto que todas as palavras são 
verbos. Portanto, o objetivo não era a 
grafia do substantivo “alizar”.  
 

Recurso com provimento. 
Entretanto, como o enunciado não diferenciou a 
classificação da palavra como verbo ou substantivo, 
pedindo apenas a grafia correta. Por isso fica 
ANULADA a questão 03. 

Deivid de Souza Pereira - 02133 Operador de Pá 
Carregadeira/Retroescavadeira 

10 Venho atenciosamente pedir que seja 
anulada a questão em discussão, devido 
o conteúdo da mesma apresentar 
equação do segundo grau e esta não foi 
mencionada no edital para cargos do 
ensino médio incompleto. Desde ja 
agradeço pela atenção. 

Recurso sem provimento. 
O conteúdo programático da disciplina de matemática 
foi retificado de acordo com o Edital Complementar N. 
002/2018. Vejamos: 
CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA 
Números Naturais: operações e propriedades. 
Números inteiros. Números racionais, Razão e 
proporção, Resolução de problemas, Regras de três 
simples, Porcentagem, Equação do 1º e 2º grau, 
Sistema métrico decimal, Medida de comprimento, 
superfície, volume e capacidade. 
 
Portanto fica mantida a questão. 
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14 Venho atenciosamente pedir a anulaçao 
da questão em discussão devido ser 
pedido no editaldeste concurso, em 
conteúdo programático, as atualidades, 
os fatos atuais do país do estado 
deMato Grosso e do municipio de 
Comodoro-MT, porém a questão 14 do 
caderno de provas do concursopúblico 
001/2018 cargo:047 trata-se da origem 
do município e não de fatos atuais. 
Desde jáagradeço pela atenção, um 
bom dia. 

Recurso sem provimento. 
Solicita-se ao candidato a gentileza de consultar o 
Edital Complementar n. 001, que retificou de ENSINO 
FUNDAMENTAL INCOMPLETO para ENSINO 
FUNDAMENTAL COMPLETO o cargo ao qual concorre. 
Consequentemente, a ementa da disciplina de 
Conhecimentos Gerais ficou com a seguinte redação: 
“Atualidades: Conhecimentos sobre os fatos atuais do 
País, do Estado de Mato Grosso e do Município; As 
regiões Brasileiras e os Complexos Regionais; Tipos 
Climáticos; História do Brasil: Período Getulista; A 
Revolução de 1930; O Governo Constitucional; O 
Governo Ditatorial; Nacionalismo e Trabalhismo; O 
Fim do Estado Novo e a Volta de Getúlio Vargas (1945 
– 1954); Ditadura Militar: Instalação do Regime 
Militar, os Governos Militares; O Milagre Econômico; A 
Alta da Inflação e da Dívida Externa; A Divisão do 
Estado de Mato Grosso. Brasil Contemporâneo: O Fim 
da Ditadura Militar, o Governo de Sarney (1985 – 
1990), o Governo de Collor (1990  - 1992), o Governo 
de Itamar Franco (1992 - 1994), o Governo de 
Fernando Henrique Cardoso (1995 - 2002), o Governo 
de Luiz Inácio Lula da Silva (2003  - 2010), os governos 
da Presidenta Dilma Rousseff e do Presidente Michel 
Temer; Aspectos Históricos, Geográficos, Econômicos, 
Políticos e Sociais do Município de Comodoro/MT.”. A 
questão e seu gabarito estão mantidos. 
 

Enivaldo da Silva Gois - 01591 Operador de PC 14 Ao meu ver a questão deve ser anulada 
por não ter alternativa mais coerente 
com a pergunta. Mas se existe respaldo 
para a resposta da questão 14 me envie 
o link pois e de extrema importância. 
Desde já obrigado pela compreensão. 
 

Recurso sem provimento. 
Conforme solicitado, o candidato poderá conferir a 
procedência da informação que contestou nas obras 
relacionadas a seguir. A questão está mantida.  
CARDOSO, José Soares. Mato Grosso em foco. Cuiabá: 
Guia Press, 1989, p. 108-109. 
FERREIRA, João Carlos Vicente. Mato Grosso e seus 
municípios. Cuiabá: Buriti, 2001, p. 435-437. 
FERREIRA, João Carlos Vicente; SILVA, Pe. José de 
Moura e. Cidades de Mato Grosso: origem e 
significado de seus nomes. Cuiabá: Janina, 2008, p. 68-
69. 
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Avilla Fátima da Silva- 01289 
 
Odinei José Marquardt - 02381 

Auxiliar Administrativo 
 
Motorista  de Veículo Leve 

10 A questão número 10 do gabarito de 
auxiliar administrativo, está incorreta! 
Pois no gabarito está marcando a letra 
D, porém na verdade a correta seria a 
letra B. 

Recurso sem provimento. 
A questão está correta e traz no gabarito a alternativa 
correta. A equação dada no item questionado, x

2
 -12x 

+ 32 = 0, possui as seguintes raízes: 4 e 8. Sendo assim, 
a soma das raízes é 12. 
Portanto fica mantida a questão. 
 
 

Fagner da Silva Santos - 00153 Auxiliar de Serviços Gerais - 
Masculino 

14 A 14 a certa que deu origem a cidade de 
Comodoro foi a linha telegráfica 
marechal rondon. 
Não tem nada haver com imobiliária! 
 

Recurso sem provimento. 
A área do atual Município de Comodoro foi percorrida 
pela Comissão Rondon no início do século XX, mas a 
cidade de Comodoro só foi fundada no ano de 1983 
com o projeto de colonização desenvolvido pela 
Imobiliária Irmãos Piovezan. O candidato poderá se 
inteirar do assunto consultando as obras relacionadas 
na sequência. A questão e seu gabarito estão 
mantidos.  
CARDOSO, José Soares. Mato Grosso em foco. Cuiabá: 
Guia Press, 1989, p. 108-109. 
FERREIRA, João Carlos Vicente. Mato Grosso e seus 
municípios. Cuiabá: Buriti, 2001, p. 435-437. 
FERREIRA, João Carlos Vicente; SILVA, Pe. José de 
Moura e. Cidades de Mato Grosso: origem e 
significado de seus nomes. Cuiabá: Janina, 2008, p. 68-
69. 

16 16 é pra marcar a errada na questão, 
então não se pode ter uma fratura 
exposta e romper o ossopra saber se 
quebrou. 
 

Recurso sem provimento. 
Recurso estranho à questão, que versa sobre os 
fatores a serem observados na varrição de ruas. O 
candidato argumenta sobre fratura exposta e que o 
comando solicita a marcação da alternativa errada, 
temática não tratada na referida questão e que solicita 
a identificação das afirmativas corretas na chave de 
correção. A questão e seu gabarito estão mantidos.  

Vera Lucia Marcelino do Nascimento 
Jognowitz - 01404 

Auxiliar Administrativo 18 e 20 O documento pelo qual a pessoa 
nomeia alguém de sua confiança para 
agir em seu nome e até mesmos 
assinar documentos em determinadas 
situações em q não possa estar presente 
é denominado ? 
Procuração ... letra c 
E não letra b currículum vitae 

Informamos a candidata que as respostas para as 
questões 18 e 20 estão com as respostas correta, de 
acordo com as argumentações da mesma. Solicita-se 
que seja consultado novamente o gabarito preliminar 
com mais cuidado e atenção.  
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Sandra Lúcia Ramos de Araújo - 01099 Agente Comunitário de Saúde 18 Solicito á anulação da questão por estar 
muito confusa. Sem um objetivo único 
colocando prevalência e incidência que 
gera (o mesmo resultado ) e letalidade e 
mortalidade que também gera (mesma 
resposta ). 

Recurso sem provimento. 
Coeficiente de Incidência  (riscos que as populações 
têm de adquirir uma doença ou como varia o risco em 
uma mesma população; caracteriza a existência ou 
não de uma epidemia). 
Coeficiente de Letalidade - Mede a gravidade 
máxima de uma doença, isto é, a morte (proporção 
de casos de uma doença que terminam com a morte) 
Coeficiente de prevalência da doença: representa o 
número de casos presentes (novos + antigos) em uma 
determinada comunidade num período de tempo 
especificado. 
Coeficiente  de mortalidade: representa o risco de 
óbito na comunidade. 
 
Fontes: 
Pacto de Indicadores da Atenção Básica: instrumento 
de negociação qualificador do processo de gestão do 
SUS 
MINISTÉRIO DA SAÚDE Política Nacional de Atenção 
Básica 4.ª edição Brasília – DF 2007 
Epidemiologia e Indicadores de Saúde: Darli Antônio 
Soares, Selma Maffei de Andrade, João José Batista 
de Campos 
 
O candidato afirma erroneamente que os itens 
acima tem o mesmo significado e pede a anulação 
da questão, como se pode analisar, cada item tem o 
seu significado, portanto permanece o gabarito. 
 

Ana Cristina de Paula Zuckert - 03073  Auxiliar de Serviços Gerais- 
Feminino 

16 Requer revisão da questão alegado que 
a resposta correta é a letra D e não a 
letra A. 

Recurso com provimento. 
Houve erro de digitação no gabarito preliminar, onde 
constou alternativa "D" onde deveria ter constado 
alternativa "A".  
 
Portanto, gabarito alterado para letra "A”. 

 
II – Comunicar que não mais será concedido prazo para apresentação de recursos na esfera administrativa nos termos do Edital de Abertura nº 001/2018. 
 

Comodoro - MT, em 23deJulho de 2018. 
 

Gustavo André Rocha 
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público n.º 001/2018 
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