
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO 

OU ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES 
 
 
De acordo com o Edital de Abertura 01/2019, que rege este Concurso Público, argumentações 
inconsistentes, extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a 
interposição, que contiverem questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, 
relacionados às normas previamente estipuladas em Edital) não obterão resposta da banca 
avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na Internet. Não serão computadas as 
questões não assinaladas na grade de respostas, nem as que contiverem mais de uma 
resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 
CARGO(S): OPERADOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 

 

 
QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'B'. Conforme artigo 155 do Regime Jurídico, a pena 
de destituição de função de confiança implica na impossibilidade de ser investido em funções 
dessa natureza durante o período de DOIS anos a contar do ato de punição. Portanto, 
questão mantida. 

 
QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'C'. O regime jurídico também era item para estudo, 
portanto, independente da questão trazer a lei incorreta, não a torna inválida. O gabarito está 
de acordo com o artigo 18 que diz: O início, a interrupção e o reinício do exercício serão 
registrados NO ASSENTAMENTO INDIVIDUAL do servidor. Questão mantida. 

 
QUESTÃO: 25 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'C'. O 
gabarito será alterado, pois, conforme artigo 80 da Lei Orgânica, o salário do servidor 
municipal não poderá exceder à remuneração do Prefeito Municipal.  
 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LOGICO 

 

 
CARGO(S): OPERADOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 

 

 
QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'E'. Em R$2,51 temos 251 centavos. 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão apresenta ao candidato a possibilidade 
de criar inferências a partir de um contexto hipotético apresentado. A alternativa "B" é a única 
que se mostra como uma possibilidade de inferência, pois não julga qual seja a função de 
João e sim uma possibilidade que possa ocorrer em um cenário hipotético. 

 



  
NÍVEL MÉDIO 

 
 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA, TÉCNICO EM ELETRICIDADE, TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO, AGENTE FISCAL DE POSTURAS E OBRAS, AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, 

FISCAL DO MEIO AMBIENTE, FISCAL SANITÁRIO, MONITOR DE ESCOLA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL, OFICIAL ADMINISTRATIVO, PROFESSOR ANOS 
INICIAIS (ÁREA 1), PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (ÁREA 1), TESOUREIRO 

 

 

 
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'C'. A primeira assertiva trazia o seguinte: 

1. O autor refere-se a fatos políticos como forma de construir sua argumentação e incluí-los 
em seu assunto principal: discutir a mudança dos tempos desde a década de 90. 

A terceira assertiva afirmava que: 

3. O autor lista fatos, baseando-se em notícias antigas, como forma de ilustrar o impacto da 
internet em várias esferas de nossa vida. 

Nas linhas 9-10, o autor anuncia sua intenção: "mergulhei nos acervos de O Globo para 
conferir quais eram as previsões dos jornais sobre o futuro da Internet ". Percebe-se que os 
fatos pesquisados são relativos ao avanço da internet e não a fatos políticos. Pode-se 
perceber essa linha de raciocínio observando-se as linhas a seguir:  

Em 1991, a internet já alcançava um número decente de usuários. (l 15) 

Só nos EUA, dois terços das pessoas acessam notícias online, e a tendência é que esse 
número ainda cresça. ( l. 21-22). 

Em outubro de 1994 a gigante americana Time-Warner anunciava o lançamento de um 
serviço de “Video On Demand” para alguns assinantes (l. 29-30). 

Inclusive uma feita pelo New York Times, que cravou, em 11 de julho de 1994, que a próxima 
grande tendência da informática seria dar caras aos computadores. (l. 39-41) 

Percdebe-se que todas as notícias listadas giram em torno de fatos (ocorrências e previsões) 
da década de 90 e proximidades, que não se relacionam com a esfera política, mas, sim, com 
a vida cotidiana das pessoas e como ela foi influenciada pela internet. 

Diante do exposto, indefere-se o recurso. 

 

 
QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'D'. A ordem das lacunas era exatamente a mesma 
ordem das opções de preenchimento oferecidas, além de acompanharem a numeração das 
linhas. Sendo assim, não há problemas para a identificação da sequência.  

Diante do exposto, indefere-se o recurso. 

 

 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'C'. O enunciado da questão solicitava ao candidato: 
 

No trecho “O aviso alarmista estampado em uma das reportagens analisadas não poderia ter 
sido mais certeiro, ainda que um pouco precipitado”, quantas outras alterações seriam 

 

https://www.reuters.com/article/us-usa-internet-socialmedia/two-thirds-of-american-adults-get-news-from-social-media-survey-idUSKCN1BJ2A8


obrigatoriamente necessárias a fim de que se mantenham as corretas relações de 
concordância caso alterássemos a palavra “aviso” por sua forma plural. 

Pede-se somente as OUTRAS alterações além da sugerida no enunciado, essa, portanto, não 
deve ser contabilizada. Além disso, somente as alterações OBRIGATÓRIAS deveriam ser 
contabilizadas. 

Sendo assim, o trecho ficaria: Os (1) avisos alarmistas (2) estampados (3) em uma das 
reportagens analisadas não poderiam (4) ter sido mais certeiros (5), ainda que um pouco 
precipitados (6). 

Mediante o exposto, indefere-se o recurso. 

 
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'B'. O objetivo da questão era classificar 
morfologicamente o vocábulo "tanto", independentemente de sua flexão. Além disso, há que 
se verificar que a classificação independe do emprego no texto, oferecido de forma 
meramente ilustrativa. 
 
Diante do exposto, indefere-se o recurso. 
 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 
 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA, TÉCNICO EM ELETRICIDADE, TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO, AGENTE FISCAL DE POSTURAS E OBRAS, AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, 

FISCAL DO MEIO AMBIENTE, FISCAL SANITÁRIO, MONITOR DE ESCOLA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL, OFICIAL ADMINISTRATIVO, TESOUREIRO 

 

 

 
QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão está baseada no Regime Jurídico em 
seu artigo 167 que diz: O processo administrativo será CONTRADITÓRIO, assegurada ampla 
defesa ao acusado, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Cabe 
destacar, que a banca para a elaboração das questões utiliza-se das Leis previstas no edital. 
 

 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS GERAIS 

 
 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA, TÉCNICO EM ELETRICIDADE, TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO, AGENTE FISCAL DE POSTURAS E OBRAS, AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, 

FISCAL DO MEIO AMBIENTE, FISCAL SANITÁRIO, MONITOR DE ESCOLA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL, OFICIAL ADMINISTRATIVO, TESOUREIRO 

 

 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'A'. O conhecimento proposto na questão está 
adequado ao programa, visto que solicita um fato  relevante e atual ligado à localidade da 
cidade em que ocorreria o concurso. Essa inauguração teve destaque na imprensa local e nas 
cidades vizinhas por sua importância ao município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CARGO(S): AGENTE FISCAL DE POSTURAS E OBRAS, AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, 

FISCAL DO MEIO AMBIENTE, FISCAL SANITÁRIO, MONITOR DE ESCOLA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL, OFICIAL ADMINISTRATIVO, TESOUREIRO 

 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'C'. A assertiva II está incorreta porque o Ministro 
Sérgio Moro retirou do pacote principal apresentado à Câmara a mudança que envolvia o 
crime eleitoral de Caixa dois por não entender que sua gravidade não é a mesma do que 
crimes que envolvem corrupção. Em segundo momento será apresentado por Moro uma 
proposta de punição para esse tipo de crime. 
 

 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LOGICO 

 
 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA, TÉCNICO EM ELETRICIDADE, TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO, AGENTE FISCAL DE POSTURAS E OBRAS, AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, 

FISCAL DO MEIO AMBIENTE, FISCAL SANITÁRIO, MONITOR DE ESCOLA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL, OFICIAL ADMINISTRATIVO, TESOUREIRO 

 

 

 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'B'. O canditado deve fazer uso correto das operações 
entre os números naturais para concluir que 3^2+3^3+3^4 = (3^2)*(1+3+3^2)=(3^2)*(13). 
 

 

 
CARGO(S): AGENTE FISCAL DE POSTURAS E OBRAS, AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, 

FISCAL DO MEIO AMBIENTE, FISCAL SANITÁRIO, MONITOR DE ESCOLA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL, OFICIAL ADMINISTRATIVO, TESOUREIRO 

 

 

 
QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'A'. O candidato deve fazer uso da regra 
"contrapositiva" para elaborar a proposição equivalente de "Se está quente, então é verão". 
Para tal, a equivalente será "Se não é verão, então não está quente". 

 

 
QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'C'. A negação de "todos" é "algum". Portanto, ao se 
afirmar que "Todos os esforçados passaram na prova teórica" a negação será "Algum 
esforçado não passou na prova teórica". 
 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 
 

 
CARGO(S): PROFESSOR ANOS INICIAIS (ÁREA 1), PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL (ÁREA 1) 
 

 

 
QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'E'. Segundo o LDBEN, todas as assertivas estão 
corretas quanto a competência do poder público, pois de acordo com o artigo 5º, parágrafo 1º, 
como assim segue: 

§ 1o  O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá: (Redação dada pela 
Lei nº 12.796, de 2013) 
 

I - recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e 
adultos que não concluíram a educação básica;      
 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1


II - fazer-lhes a chamada pública; 
 

III - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. 

 
QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'A'. O gabarito informado é a alternativa "A" que, 
segundo o ECA, art. 60, é proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, 
salvo na condição de aprendiz, assim como na Constituição que diz proibição de trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 

 
QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'D'. Segundo o plano de carreira, a assertiva I está 
incorreta, pois o Professor é o Membro do magistério que exerce atividades docentes, 
oportunizando a educação do aluno. 
 

 

 
MATÉRIA: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

 
 

 
CARGO(S): PROFESSOR ANOS INICIAIS (ÁREA 1), PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL (ÁREA 1) 
 

 

 
QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'B'. Segundo o autor Peter Mitler todas as assertivas 
estão corretas quanto ao rumo à educação inclusiva, tais como: 

1o ) não há dúvida de que o movimento rumo à educação inclusiva é mundial e desconhece 
fronteiras. 

2o ) alguns dos avanços radicais e inovadores podem agora ser encontrados em alguns dos 
países mais pobres do mundo, onde há vontade política, liderança e compromisso em dar 
prioridade máxima às crianças. Uganda, Laos e Lesoto são apenas alguns exemplos e na 
base da reconstrução do sistema educacional da África do Sul está a inclusão de crianças 
com deficiências. 

3o ) já existem muitas práticas bem sucedidas de inclusão acontecendo, grande parte delas 
sem receber a devida atenção e sem ser relatadas. Muitos professores já estão ensinando de 
maneira inclusiva; é fácil imaginar quanta preparação adicional eles necessitam. 

4o ) o único e maior obstáculo ao progresso da inclusão não é dinheiro ou falta de legislação, 
mas as atitudes negativas de muitos pais, professores, líderes da comunidade e políticos. 

5o ) mais e mais pais estão insistindo nos direitos que seus filhos têm de frequentar salas de 
aula em escolas regulares e de receber o apoio necessário para esse fim. As organizações de 
pais estão pressionando por uma mudança em nível local e nacional e exigindo legislação e 
recursos para tornar a inclusão possível. 

 

 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

 
CARGO(S): PROFESSOR ANOS INICIAIS (ÁREA 1) 

 
 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'B'. As ideias sobre aprendizagem do autor foram 
utilizadas para ilustrar a concepção de aprendizagem. Sendo assim, trata-se de um 
questionamento interpretativo. 

 



 

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'D'. Se utiliza o autor é citado para caracterizar o 
entendimento da educação diante do seu caráter histórico diante da sociedade e do que se 
pretende para um ambiente de aprendizagem e para o planejamento pedagógico.   
 

 

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'D'. Espera-se que o professor e o aluno possam ter 
uma relação que, segundo Freire, seja permeada pelo diálogo, pelo estímulo, que seja um 
convite à reflexão e à crítica, sendo assim, utilizando a habilidade de interpretação do 
candidato. 

 

 

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão traz um convite para refletir sobre a 
vida social em que os sujeitos são protagonistas, vislumbrando que a educação é feita para, 
por, com e sobre os sujeitos, entende-se que estes são extremamente relevantes para o 
processo.  
 

 

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'A'. O autor é utilizado para que possamos fazer a 
compreensão da ideia de que a educação perpassa as esferas apenas do currículo escolar e 
que, sim, é parte estruturante dos processos emocionais do sujeito.  
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (ÁREA 1) 

 
 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão apresenta uma concepção de 
Educação Infantil e convida à interpretação e ao entendimento da modalidade de ensino tem 
diante da sociedade. 

 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'D'. A autora citada aparece na questão apenas para 
elucidar uma concepção e convidar à interpretação do papel da Educação Infantil. 

 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'B'. O autor citado dá a ideia para interpretação do 
candidato, pois vislumbra conceitos básicos do jogo simbólico.  

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'A'. O autor citado, foi trazido para ilustrar o conceito 
de avaliação e a partir do exposto, os candidatos devem interpretar e optar pela concepção 
que mais se aproxima daquilo que se entende que dever ser aplicado à Educação Infantil. 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'B'. A utilização do autor é feita exclusivamente para 
ilustrar a concepção de que a aprendizagem passa pelo corpo e que esta é uma concepção 
importante e que deve estar presente no educador infantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
NÍVEL SUPERIOR 

 
 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

 
CARGO(S): ARQUITETO E URBANISTA, ASSISTENTE SOCIAL, CONTADOR , 

ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA, MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO VETERINÁRIO, 
NUTRICIONISTA, ORIENTADOR EDUCACIONAL, PROCURADOR JURÍDICO, 

PROFESSOR ANOS FINAIS – ARTES (ÁREA 2), PROFESSOR ANOS FINAIS – CIÊNCIAS 
(ÁREA 2), PROFESSOR ANOS FINAIS – GEOGRAFIA (ÁREA 2), PROFESSOR ANOS 

FINAIS – LÍNGUA ESPANHOLA (ÁREA 2), PROFESSOR ANOS FINAIS – LÍNGUA 
INGLESA (ÁREA 2), PROFESSOR ANOS FINAIS – LÍNGUA PORTUGUESA (ÁREA 2), 

PROFESSOR ANOS FINAIS – MATEMÁTICA (ÁREA 2), PROFESSOR EDUCAÇÃO 
ESPECIAL (ÁREA 1), PROFESSOR ESPECIALISTA EM PSICOPEDAGOGIA, PSICÓLOGO 

 

 

 
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'D'. A primeira assertiva trazia o seguinte: 

1. O autor do texto toma como certo, e inclui-se neste grupo, que as pessoas, em geral, 
vão perdendo a motivação ao longo do ano. 

Nas linhas 01-04 temos o seguinte trecho: " 

O início de cada ano nos inunda com uma aura de otimismo, não é mesmo?  Acreditar que 
tudo vai dar certo nos dá ânimo e coragem para seguir adiante. Afinal, quem não deseja ver 
um mundo mais justo, onde seja possível realizar sonhos, alcançar metas, ter uma vida mais 
próspera, digna e saudável? " 

Percebe-se a inserção do autor no enunciado a partir do emprego do pronome pessoal 
oblíquo "nos", portanto, ele se insere no rol de pessoas que acreditam no otimismo inicial.  

A seguir, nas linhas 05-07, o autor segue sua reflexão afirmando que: " 

Mas, ao longo do ano, o bombardeio de notícias ruins vai enfraquecendo esse otimismo, 
chegando ao ponto de muitas pessoas perderem o ânimo e até a esperança na humanidade. 
Mas será que a humanidade não tem jeito mesmo? Estamos retrocedendo?". Percebe-se, 
pelo uso da forma verbal "estamos", conjugada na primeira pessoa do plural, que o autor 
segue incluso na reflexão que está estabelecendo, a de que, ao longo do ano, as pessoas (ele 
incluso) vão perdendo a motivação. As afirmações do autor não empregam, em nenhum 
momento, modalizadores que deixem margem à dúvida em relação ao que é afirmado, sendo, 
portanto, algo tomado como certo. A assertiva está, portanto, correta. 

A assertiva III trazia o seguinte: 

3. Segundo o autor, a percepção das pessoas acerca da realidade mundial é pessimista, ao 
passo que dados comprovam que esse pessimismo é exagerado se comparado aos avanços 
obtidos pela humanidade em geral. 

Nas linhas 11-12, o autor relaciona os dados da primeira pesquisa citada: "O trabalho do autor 
foi elencar números que sustentam um otimismo legítimo e mostram como estamos evoluindo 
globalmente em questões essenciais." Nas linhas 25-27, o autor mobiliza os dados da 
segunda pesquisa "Pinker compartilha da mesma visão de Nicholas, o que fica claro ao 
assistir ao TED gravado por Pinker em abril de 2018, no qual ele traz uma quantidade 
impressionante de dados que comprovam o nosso progresso como humanidade em vários 
quesitos." 

Sua conclusão, ao empregar tal recurso argumentativo, dados de outrem, fica clara nas linhas 

 

https://www.ted.com/talks/steven_pinker_is_the_world_getting_better_or_worse_a_look_at_the_numbers#t-310099


27-30: A mensagem fica clara: podemos, sim, desconstruir uma visão pessimista de mundo. 
Isso não significa perder noção da realidade ou fechar os olhos para problemas, pelo 
contrário, valorizar essas conquistas nos dá mais inspiração para melhorar!" 

Portanto, o autor, ao usar dados, comprova que o pessimismo não é compatível e é até 
contrário ao progresso mostrado nas pesquisas, sendo algo além do necessário ou esperado, 
portanto, exagerado. 

A assertiva está, portanto, correta.  

Relembra-se ainda que as informações para interpretação de um texto, não precisam ser 
óbvias, mas, sim, encontrar suporte em informações presentes no texto como mostrado no 
texto anterior. 

Sendo assim, indefere-se o recurso. 

 
 
QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'A'. Nas linhas 48-52, o autor meramente expõe o 
projeto Walk and Talk, não o ligando diretamente a nenhum motivo para que se possa ser 
mais otimista, como se vê a seguir: " 

Idealizadores do Walk and Talk, Luah Galvão e Danilo España deram uma Volta ao Mundo 
por mais de 2 anos e visitaram 28 países para entender o que motiva pessoas. Em seguida 
fizeram o Caminho de Compostela, entrevistando peregrinos sobre superação. Fecharam a 
tríade de viagens pesquisando “Resiliência” no projeto que batizaram de “Expedição Perú” e 
compartilham suas descobertas através de palestras e workshops por todo o Brasil.". 

Nas linhas 17-18, as orações são coordenadas e a concordância revela que é a primeira vez 
que pessoas acessam tanto a internet quanto à água tratada pela primeira vez, portanto, um 
número crescente. "Por dia, outras 305.000 pessoas desfrutam de água tratada e 602.000 
pessoas acessaram ___ internet pela primeira vez." 

Nas linhas 20-21, o autor compara os dados da década de 80 com os de 2018, mostrando 
que, na atualidade, os dados são melhores, motivo, portanto, para otimismo e não 
pessimismo. "-Em 2018, menos de 10% da população mundial viveu em situação de extrema 
pobreza, em comparação com a década de 80, quando 44% viviam nessa triste situação." 

Sendo assim, o recurso resta indeferido. 

 

 
QUESTÃO: 03 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'E' PARA ALTERNATIVA 'C'. No 
que tange ao trecho "acessaram a internet", na linha 17, temos o verbo acessar, verbo 
transitivo diretivo, diferente da expressão "ter acesso a", que é regida por preposição. Sendo 
assim, não há ocorrência de crase. 

Na linha 36, a expressão "em direção a" é regida por preposição, no entanto, a expressão 
"mais civilidade" não deve ser precedida por artigo definido, tendo em vista o emprego do 
advérbio de intensidade "mais", não havendo, portanto, a ocorrência de crase neste trecho. 

Altera-se o gabarito. 

 

 
QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'B'. A primeira assertiva afirmava que: 

1. Na linha 05, o pronome demonstrativo “esse” é empregado somente devido a sua 
relação com a palavra posterior “otimismo”. 

O trecho das linhas 1-5 traz a seguinte formulação: 

"O início de cada ano nos inunda com uma aura de otimismo, não é mesmo?  Acreditar que 

 

http://www.walkandtalk.com.br/


tudo vai dar certo nos dá ânimo e coragem para seguir adiante. Afinal, quem não deseja ver 
um mundo mais justo, onde seja possível realizar sonhos, alcançar metas, ter uma vida mais 
próspera, digna e saudável?  

Mas, ao longo do ano, o bombardeio de notícias ruins vai enfraquecendo esse otimismo". 

O pronome demonstrativo "esse" tem como referente a ideia de otimismo desenvolvida 
ANTERIORMENTE, pois esse pronome retoma somente referentes anteriores a ele e não 
posteriores, como seria o caso do pronome demonstrativo "este". A assertiva está, portanto, 
incorreta. 

A assertiva III, fazia a seguinte afirmação: 

3. Na linha 34, a expressão “os reais” tem como referência a palavra “desanimadores”, elíptica 
nessa expressão. 

O trecho condizente é dado por:  "Me pergunto, se houvesse uma pesquisa sobre qual a 
percepção das pessoas sobre a situação global, talvez tivéssemos números muito mais 
desanimadores do que os reais, apresentados por Nicholas e Pinker. " (l. 33-35). 

Percebe-se, portanto, que o referente da expressão "os reais" é a palavra "números", núcleo 
do sintagma nominal "números desanimadores". 

A assertiva está, portanto, incorreta. 

Sendo assim, indefere-se o recurso. 

 
QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão solicitava que o candidato marcasse a 
alternativa que não continha um pronome demonstrativo em sua demonstração. As 
alternativas são apresentadas a seguir: 

 “o que fica claro ao assistir ao TED” (l. 25-26): pronome demonstrativo "o", sinônimo 
de "aquilo". 

 “valorizar essas conquistas nos dá mais inspiração” (l. 29-30): pronome demonstrativo 
"essas". 

 “cocriamos dia a dia nossa própria realidade” (l. 37): possui somente o pronome 
possessivo "nossa" em sua formação. 

 “Meu desejo este ano” (l 44): possui o pronome possessivo "meu" e o pronome 
demonstrativo "este" em sua formação. 

 “para entender o que motiva pessoas” (l. 49): pronome demonstrativo "o", equivalente 
a "aquilo". 

Sendo assim, indefere-se o recurso. 

 

 
QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'C'. De acordo com o Dicionário Aurélio da Língua 
Portuguesa, 2010, a palavra "afinal" pertence à classe dos advérbios, funcionando como um 
descritor situacional. No caso, ao analisarmos o trecho: "Principalmente por ser resultado de 
esforços individuais e de um grande esforço coletivo, afinal cocriamos dia a dia nossa própria 
realidade." (l. 36-37), percebemos o caráter conclusivo da expressão, ao relacionar "cocriar" 
com a expressão anterior da combinação de "esforços individuais e de um grande esforço 
coletivo". Sendo assim, indefere-se o gabarito. 

 

 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'E'. Os termos destacados na questão foram: “Meu 
desejo este ano (1) é que a gente consiga manter o otimismo vivo (2), para realizar ainda mais 
sonhos individuais e coletivos (3), permanecendo atentos (4) à realidade (5) e não ao 
sensacionalismo.” 

1 - adjunto adverbial. 

 

https://www.ted.com/talks/steven_pinker_is_the_world_getting_better_or_worse_a_look_at_the_numbers#t-310099


2 - adjunto adnominal. 

3. adjunto adnominal. 

4. predicativo do sujeito. 

5. complemento nominal do núcleo do predicativo do sujeito, um nome, um adjetivo, a ele 
ligado por meio de preposição. 

Sendo assim, indefere-se o recurso. 

 
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'D'. De acordo com Domingos Paschoal Cegalla, 
derivação regressiva é a formação de substantivos a partir de verbos. O Dicionário Aurélio da 
Língua Portuguesa aponta que o substantivo "bombardeio" é formado a partir do verbo 
"bombardear", sendo, portanto, formado por derivação regressiva. 

Diante do exposto, indefere-se o recurso. 

 

 
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'D'. A segunda assertiva afirmava que: 

2. Na linha 08, o emprego da vírgula deve-se à separação de uma oração subordinada 
adverbial reduzida de infinitivo e de uma oração principal. 

O trecho em questão era formado da seguinte maneira: "Para acender uma luz sobre esse 
paradigma tão arraigado em nossas mentes, o jornalista Nicholas Kristof do New York Times, 
através da compilação de dados de pesquisas, publicou o artigo Why 2018 Was the Best Year 
in Human History!". 

A primeira oração é classificada como oração subordinada adverbial final reduzida de 
infinitivo. A primeira ocorrência da vírgula deve-se à separação dessa oração da oração 
principal a ser desenvolvida posteriormente. 

Não se trata de verificar a necessidade ou não da vírgula, mas, sim, de verificar a razão de 
sua ocorrência, conforme explicada no enunicado. A oração sobordinada E a oração principal 
são separadas por vírgula no trecho destacado. 

Mediante o exposto, indefere-se o recurso. 

 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 
 

 
CARGO(S): ARQUITETO E URBANISTA, ASSISTENTE SOCIAL, CONTADOR , 

ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA, MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO VETERINÁRIO, 
NUTRICIONISTA, ORIENTADOR EDUCACIONAL, PROCURADOR JURÍDICO, 

PSICÓLOGO 
 

 

 
QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'A'. O fato de a questão trazer o processo 
administrativo disciplinar no enunciado não a invalida, pois ela está baseada no Capítulo VI, 
artigo 164, do Regime Jurídico que trata do processo disciplinar em geral. Cabe destacar 
ainda que o objetivo principal da questão estava em saber quanto tempo a autoridade terá 
para decidir sobre a aplicação de penalidade de advertência ou suspensão, instauração de 
processo administrativo disciplinar ou arquivamento do processo. O início do enunciado não 
pode ser considerado como argumento para anulação da questão.  
 

 

https://www.nytimes.com/2019/01/05/opinion/sunday/2018-progress-poverty-health.html
https://www.nytimes.com/2019/01/05/opinion/sunday/2018-progress-poverty-health.html


QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão será mantida pois está baseada no 
artigo 206 da Lei Orgânica Municipal que diz: as microempresas consideradas como tal pela 
legislação estadual estão isentas do pagamento de 4% (QUATRO POR CENTO) da receita da 
prestação do serviço. Cabe destacar que a banca para elaboração das questões baseia-se 
unicamente nas leis citadas no Edital de Abertura. 

 

 
QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'C'. As assertivas I e II são cópias do artigo 172 da Lei 
Orgânica que diz: As alterações orçamentárias durante o exercício se representarão: I - pelos 
créditos adicionais, suplementares, especiais e extraordinários; II - pelos remanejamentos, 
transferências e transposições de recursos de uma categoria de programação para outra. 
É importante destacar que a falta da informação, citada no parágrafo único do mesmo artigo, 
não pode  ser objeto para anulação da questão, pois a informação trazida na assertiva II está 
de acordo com o definido em lei, além do mais, conforme informado pelo candidato, não havia 
nenhuma alternativa que trazia as assertivas II e III, portanto era possível definir que somente 
a alternativa C trazia a resposta correta. 
 

 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS GERAIS 

 
 

 
CARGO(S): ARQUITETO E URBANISTA, ASSISTENTE SOCIAL, CONTADOR , 

ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA, MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO VETERINÁRIO, 
NUTRICIONISTA, ORIENTADOR EDUCACIONAL, PROCURADOR JURÍDICO, 

PSICÓLOGO 
 

 

 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'C'. A única alternativa correta para a questão é a letra 
C, pois nela consta a data final do prazo para declaração do imposto de renda (30 de abril) e 
as duas formas corretas e permitidas de declarar o imposto: por aplicativo de celular ou pelo 
programa da receita federal. A declaração não é feita presencialmente, nem somente pelo 
aplicativo, assim como as datas de 01/04 e 31/03 estão incorretas, portanto, não haveria outra 
resposta a ser dada que não a C. 

 

 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'D'. Entre as alternativas da questão, não haveria 
outra possibilidade que não Reino Unido para completar a lacuna. A Brexit está em tratativas 
há bastante tempo e, por mais que ainda esteja sendo negociada sua data definitiva, não há 
nenhuma informação no enunciado que possa contradizer o fato, que é relevante e atual. 

 

 
QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com as informações trazidas no site da 
Prefeitura de Salto do Jacuí, o projeto instalou os primeiros 600 metros de 2.600 metros com 
sucesso nas comunidades Indígenas Kaingang e Quilombolas, na localidade de Júlio Borges. 
A questão não especifica as comunidades indígenas, apenas deixa claro que se refere a elas 
ao mencionar a parceria firmada entre a administração municipal e a Secretaria Especial de 
Saúde Indígenas. 

 

 
QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'E'. O Fundo Internacional de Emergência para a 
Infância das Nações Unidas (Unicef) alertou nesta quinta-feira (28 de fevereiro de 2019) para 
uma alta nos níveis de infecção por sarampo em todo o mundo. Dez países são responsáveis 
por 74% do aumento dos casos da doença entre 2017 e 2018, com destaque para Ucrânia, 
Filipinas e Brasil – em primeiro, segundo e terceiro lugar. 

Fora isso, o enunciado da questão pedia que se fosse realizada uma análise das assertivas 
sobre o assunto, ou seja, o Sarampo. Dessa forma, não há erro em dizer que o sarampo é 
uma doença altamente contagiosa, pois as notícias que envolvem a doença trazem essa 
informação, que também é de domínio público. 

A vacina está disponível o ano inteiro, pois faz parte do calendário de vacinação e é indicado 
conforme faixa-etárias, portanto, a falta em uma localidade não pode ser trazida como 
verdade absoluta para um país inteiro. 

 



 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LOGICO 

 
 

 
CARGO(S): ARQUITETO E URBANISTA, ASSISTENTE SOCIAL, CONTADOR , 

ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA, MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO VETERINÁRIO, 
NUTRICIONISTA, ORIENTADOR EDUCACIONAL, PROCURADOR JURÍDICO, 

PSICÓLOGO 
 

 

 
QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'C'. Exige-se do candidato que sejam construídas as 
proposições equivalentes por meio da regra "contrapositiva". Para tal, não são usados 
elementos que possam configuras uma realidade e sim apenas o que as proposições 
apresentam. Logo, a única conclusão possível será "Não passo na prova e não sou 
nomeado". 

 

 
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'E'. O diagrama lógico define qual a característica dos 
elementos que o compõe. Para tal, tudo o que estiver "fora de A" significa "não atende ao 
critério/qualidade A". O mesmo princípio se aplica ao diagrama B. Portanto, a parte solicitada 
na questão apresenta "Pessoas que gostam de sorvete e não moram em Salto do Jacuí". 
 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 
 

 
CARGO(S): PROFESSOR ANOS FINAIS – ARTES (ÁREA 2), PROFESSOR ANOS FINAIS 

– CIÊNCIAS (ÁREA 2), PROFESSOR ANOS FINAIS – GEOGRAFIA (ÁREA 2), 
PROFESSOR ANOS FINAIS – LÍNGUA ESPANHOLA (ÁREA 2), PROFESSOR ANOS  

FINAIS – LÍNGUA INGLESA (ÁREA 2), PROFESSOR ANOS FINAIS – LÍNGUA 
PORTUGUESA (ÁREA 2), PROFESSOR ANOS FINAIS – MATEMÁTICA (ÁREA 2), 
PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL (ÁREA 1), PROFESSOR ESPECIALISTA EM 

PSICOPEDAGOGIA 
 

 

 
QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'E'. A banca seguiu conforme a LDBEN, que diz em 
seu artigo 59:  

Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:      

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender 
às suas necessidades; 

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 
conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir 
em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 
especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses 
educandos nas classes comuns; 

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em 
sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção 
no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para 
aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora; 

 



V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o 
respectivo nível do ensino regular. 

Portanto, todas as assertivas estão corretas. 

 
QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'C'. Segundo o ECA, a alternativa C que é a correta, 
pois conforme artigo 56, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental 
comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: 

I - maus-tratos envolvendo seus alunos; 

II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares; 

III - elevados níveis de repetência. 

As demais assertivas, não estão contempladas nesse artigo. Portanto, questão mantida. 

 

 
QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'B'. Segundo o Plano Nacional de Educação, art. 
5º,  a execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento 
contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias: 
 
I - Ministério da Educação - MEC; 
 

II - Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte do Senado Federal; 

III - Conselho Nacional de Educação - CNE; 

IV - Fórum Nacional de Educação. 

Portanto, somente a III assertiva encontra-se incorreta (Fórum Estadual de Educação) e 
questão está mantida. 

 

 
QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'D'. A banca defere os recursos, uma vez que a 
própria Lei Municipal deixa em dúvida quanto aos níveis de habilitação, pois no Art 5, constam 
4 níveis e no Art. 13, constam somente 3 níveis que são: 
Nível 1 - Habilitação Específica de Magistério de 2º grau; 
Nível 2 - Habilitação Específica de Grau Superior ao nível de Graduação, representada por 
Licenciatura de 1º Grau obtida em curso de curta duração; 
Nível 3 - Habilitação específica obtida em curso Superior de graduação correspondente a 
Licenciatura Plena, ou Especialista e Pós-Graduados, inexistindo o 4º nível conforme o Art. 5º. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
MATÉRIA: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

 
 

 
CARGO(S): PROFESSOR ANOS FINAIS – ARTES (ÁREA 2), PROFESSOR ANOS FINAIS 

– CIÊNCIAS (ÁREA 2), PROFESSOR ANOS FINAIS – GEOGRAFIA (ÁREA 2), 
PROFESSOR ANOS FINAIS – LÍNGUA ESPANHOLA (ÁREA 2), PROFESSOR ANOS 

FINAIS – LÍNGUA INGLESA (ÁREA 2), PROFESSOR ANOS FINAIS – LÍNGUA 
PORTUGUESA (ÁREA 2), PROFESSOR ANOS FINAIS – MATEMÁTICA (ÁREA 2), 
PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL (ÁREA 1), PROFESSOR ESPECIALISTA EM 

PSICOPEDAGOGIA 
 

 

 
QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'E'. A palavra "mister" tem significado de: estado ou 
condição do que necessita de (algo); necessidade, precisão, exigência, portanto ela faz 
sentido na frase da segunda assertiva.  

Portanto, questão mantida. 

 

 
QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'A'. O conceito de educação inclusiva tem sido 
bastante discutido nos últimos anos e deve ser precisamente diferenciado de educação 
integradora (UNESCO 1994; Giangreco, 1997; Mittler 2000). 

Integração, como entendida tradicionalmente, envolve a preparação da criança para que ela 
possa se adaptar acadêmica e socialmente a um ambiente com crianças normais, mas sem 
pressupor que deva haver qualquer mudança na organização ou no currículo da escola. Para 
ser integrado com sucesso, espera-se que o aluno se adapte à escola, em vez de a escola se 
adaptar a ele. 

A inclusão é um caminho a ser trilhado, mais do que um destino, um processo mais do que 
um objetivo a ser atingido, compreendendo uma série de características distintas: 

* todas as crianças sem exceção frequentando salas de aula do ensino regular, em escolas de 
seus bairros; 

* escolas que reestruturam o seu currículo, seus métodos de ensino, seus métodos de 
avaliação e agrupamento de alunos que garantem acesso e sucesso a todo tipo de crianças 
da comunidade; 

* escolas que oferecem suporte planejado, mas discreto, para alunos e professores; 

* professores que aceitam a responsabilidade de ensinar todas as crianças e que recebem 
total apoio do diretor, dos colegas e da comunidade; 

* desenvolvimento contínuo do corpo docente. 

Portanto, questão mantida. 

 

 
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'C'. Na Pedagogia Liberal Tradicional, há a 
preparação intelectual e moral dos alunos para assumir seu papel na sociedade. A 
aprendizagem é receptiva e mecânica, sem se considerar as características próprias de cada 
idade. Há a exposição e demonstração verbal da matéria (de acordo como está colocado no 
enunciado). Já a Tendência Liberal Tecnicista é modeladora do comportamento humano 
através de técnicas específicas. Os procedimentos e técnicas preparam para a transmissão e 
recepção de informações. A aprendizagem é baseada no desempenho (aprender-fazendo). O 
Professor é o técnico e responsável pela eficiência do ensino. Portanto, questão mantida. 
 
 
 

 



 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

 
CARGO(S): ARQUITETO E URBANISTA 

 
 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'E'. No programa para o cargo de arquiteto e 
urbanista, disponibilizado no edital do referido concurso, consta o item "Código de edificações 
municipal". A referida lei, que dispõe sobre o Código de Obras do Município (Lei Municipal no 
777/1998) encontra-se disponível no site da Prefeitura de Salto do Jacuí, especificamente no 
"Portal de Legislação do Município de Salto do Jacuí-RS".  Esta seção engloba a legislação 
que rege o município. 
 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL 

 
 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'E'. Sobre as assertivas I e II aponta-se que, como se 
destaca na Cartilha de Estágio Supervisionado (2013) do conjunto CFESS/CRESS - Meia 
formação não garante um direito - “"ao Conjunto CFESS-CRESS, com esta mesma diretiva 
político-organizativa e com sua função precípua de fiscalização do exercício profissional, 
compete a tarefa de perseguir a garantia da Supervisão Direta de estágio como atribuição 
privativa, conferindo ao mesmo tempo o que acaba conferindo centralidade na atuação da 
fiscalização, para cuidar das garantias dos princípios ético-políticos e das condições éticas e 
técnicas do trabalho profissional, em acordo com a Resolução CFESS nº493/2006. Desse 
modo, se reconhecem nestas referências a direção e a perspectiva que orientam este 
momento imprescindível da formação e do exercício profissional” [...] Ainda, aponta-se que: 
“as Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço Social, aprovadas pela ABEPSS em 1996, 
apontam pressupostos, princípios e diretrizes para nortear o projeto pedagógico de cada 
unidade de formação profissional e tratam o estágio supervisionado como um momento ímpar 
do processo ensino-aprendizagem, elemento síntese da relação teoria-prática, da articulação 
entre pesquisa e intervenção profissional, e que se consubstancia como exercício teórico-
prático, mediante a inserção do/a aluno/a nos diferentes espaços ocupacionais das esferas 
pública e privada”. Link para 
consulta: http://www.cfess.org.br/arquivos/BROCHURACFESS_ESTAGIO-
SUPERVISIONADO.pdf 
 
Por fim, a respeito da assertiva III, como se destaca nas Diretrizes Curriculares do Curso de 
Serviço Social “o Estágio Supervisionado e o Trabalho de Conclusão de Curso devem ser 
desenvolvidos durante o processo de formação a partir do desdobramento dos componentes 
curriculares, concomitante ao período letivo escolar (CFESS). Link para consulta: 
http://www.cfess.org.br/arquivos/legislacao_diretrizes.pdf 
 

 

 
CARGO(S): CONTADOR 

 
 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'B'. Prezados candidatos, em resposta aos recursos 
interpostos para esta questão, temos a esclarecer que os recursos não procedem, uma vez 
que o enunciado especificou de forma clara e objetiva o que pretendia com a referida questão 
e, portanto, não há que se falar em interpretações diversas na resposta, devendo ser mantido 
o gabarito oficial. 

Dessa forma, recursos indeferidos, gabarito mantido. 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.cfess.org.br/arquivos/BROCHURACFESS_ESTAGIO-SUPERVISIONADO.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/BROCHURACFESS_ESTAGIO-SUPERVISIONADO.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/legislacao_diretrizes.pdf


QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'C'. Prezados candidatos, em resposta aos recursos 
interpostos para esta questão, temos a esclarecer que os recursos não procedem, uma vez 
que o enunciado especificou de forma clara e objetiva o que pretendia com a referida questão 
e, portanto, não há que se falar em interpretações diversas na resposta, devendo ser mantido 
o gabarito oficial. 

Dessa forma, recursos indeferidos, gabarito mantido. 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'A'. Prezados candidatos, em resposta aos recursos 
interpostos para esta questão, temos a esclarecer que os recursos não procedem, uma vez 
que o enunciado especificou de forma clara e objetiva o que pretendia com a referida questão 
e, portanto, não há que se falar em interpretações diversas na resposta, devendo ser mantido 
o gabarito oficial. 

Dessa forma, recursos indeferidos, gabarito mantido. 

 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'A'. Prezado candidato, em resposta ao recurso 
interposto para esta questão, temos a esclarecer que os recurso não procede, uma vez que o 
enunciado especificou de forma clara e objetiva o que pretendia com a referida questão e, 
portanto, não há que se falar em interpretações diversas na resposta, devendo ser mantido o 
gabarito oficial. 
Dessa forma, recurso indeferido, gabarito mantido. 
 

 

 
CARGO(S): ENFERMEIRO 

 
 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'A'. Segundo o Ministério da Saúde, as vacinas que o 
ministério indica que devem ser realizadas no período gestacional são: Hepatite B, DT dupla 
adulto e dTpa. Disponível em: http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-
z/vacinacao/calendario-vacinacao#gestante , conforme programa publicado neste edital. 

 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão traz as emergências clínicas e suas 
características, sendo a alternativa D a correta de acordo com o que foi proposto no 
enunciado, não havendo nada que impeça sua interpretação. 

De acordo com Suporte Avançado de Vida em Emergências Clínicas, insuficiência cardíaca 
descompensada, apresenta: taquipneia e dispneia leves, tosse seca, hipoxemia como sinais e 
sintomas.  

Disponível 
em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_avancado_vida.pdf 

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'D'. Segundo Ministério da Saúde: Protocolo do 
Suporte Avançado de Vida: Compressões torácicas eficientes e de boa qualidade 
compreendem: Mãos entrelaçadas; Deprimir o tórax em no mínimo 5 cm e no máximo 6 cm e 
permitir o completo retorno entre as compressões; Manter frequência de compressões de 100 
a 120/min; Alternar os profissionais que aplicam as compressões a cada 2 minutos; e 
minimizar as interrupções das compressões.   
Disponível 
em:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_avancado_vida.pdf 

Mantida alternativa D. 

 

 

 

 

http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/vacinacao/calendario-vacinacao#gestante
http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/vacinacao/calendario-vacinacao#gestante
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_avancado_vida.pdf


 
CARGO(S): FISIOTERAPEUTA 

 
 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'A'. O tratamento de deficiência decorrentes do AVC 
favorecem, mas não garantem a recuperação funcional.  

 

 
QUESTÃO: 32 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'C' 
Somente a I e IV de acordo com a bibliografia utilizada para a elaboração da questão. 

 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com a bibliografia utilizada asma não 
controlada e angina instável são contra - indicações ao teste de caminhada.  

 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'C'. De acordo com a bibliografia utilizada para 
elaboração da questão a única que não está correta e a assertiva III pois o umidificador é 
sempre indicado para manter vias aéreas aquecidas e umidificadas. 

 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com a bibliografia utilizada para 
elaboração da questão todas alternativas estão corretas. 

 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão está no contexto referente a saúde 
publica, Norma operacional da assistência à saúde /SUS no qual se insere a respectiva 
pergunta e está mencionado no programa do edital do Concurso. E de acordo com a 
bibliografia utilizada, a condição econômica faz parte do conceito ampliado de saúde. 
 

 

 
CARGO(S): MÉDICO CLÍNICO GERAL 

 
 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'D'. Essa questão tem seu conteúdo previsto no 
programa divulgado pela FUNDATEC e solicita que seja assinalada a alternativa 
INCORRETA. Conforme a referência Casos Clínicos em Medicina Interna, autores Eugene  C. 
Toy e John T. Patlan Jr., 3ª edição, editora AMGH, 2011, páginas 206, 207 e 214. Na página 
214 , sob o título Pérolas Clínicas, lê-se: "O tratamento antibiótico para faringite estreptocócica 
evita febre reumática, mas não glomerulonefrite". Portanto, a alternativa D dessa questão nº 
34 está incorreta. 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'A'. O gabarito divulgado aponta como correta a 
alternativa A dessa questão nº 39. Essa questão está de acordo com o programa divulgado, e 
segundo a referência Tratado de Medicina de Família e Comunidade: princípios, formação e 
prática, autores Gustavo Gusso, José M Ceratti Lopes e Lêda Chaves Dias, 2ª edição, editora 
ARTMED, 2019, página 1758,  lê-se: " A acantose nigricante maligna está associada a 90% 
de carcinomas abdominais, sendo o adenocarcinoma gástrico a neoplasia mais frequente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CARGO(S): MÉDICO VETERINÁRIO 

 
 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'E'. A doença dos classificadores de lã é uma 
enfermidade infecciosa causada pela inalação dos esporos do Bacillus anthracis. A 
doença pode ocorrer em diversas espécies de mamíferos, incluindo o homem. A doença dos 
classificadores de lã é específica da espécie humana, pois são os únicos que apresentam a 
habilidade para classificá-la. 

A questão não teve a intenção de definir qual ou quais espécies são suscetíveis à doença; 
apenas arguir sobre o agente bacteriano causador da mesma, citado na alternativa E. 

 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'B'. A literatura cita o homem como o único 
hospedeiro definitivo da Taenia solium, portanto a única espécie onde podem ser 
encontrados, nas fezes, ovos feundados da tenia em questão. 

A bibliografia consultada para a elaboração da questão 34 não cita a presença do cão no ciclo 
de transmissão/manutenção da teníase/cisticercose. 

 

 
CARGO(S): ORIENTADOR EDUCACIONAL 

 
 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'E'. Todas as assertivas estão corretas. O professor 
ao planejar o trabalho deve ter uma familiaridade com o que deseja aplicar de modo que 
possa selecionar os recursos, o método e a avaliação mais coerente com a situação 
vivenciada. Desta forma, ao tratarmos de planejamento e processo educativo nos lançamos 
ao indefinido uma vez que a educação não é um processo que se pode antecipar totalmente a 
previsão dos resultados, sendo assim não podemos planejar uma ação educativa que não 
permita ao homem refletir sobre, ao contrário deverá permitir ao homem alcançar a sua 
autonomia de forma que seja capaz de ser criador de sua própria história. 
 

 

 
CARGO(S): PROCURADOR JURÍDICO 

 
 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão possui enunciado e alternativas 
bastante claras e objetivas. O conteúdo abordado está dentro do programa. A resposta esta 
de acordo com os arts. 10 e 15 da Lei nº9.507/97, que disciplina o habeas data. 

 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão está de acordo com o disposto na Lei i 
nº 11.107/05, que trata dos consórcios públicos. A  Lei nº 11.107/05 consta expressamente do 
edital. 

 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'A'. A coação é um dos vícios do negócio jurídico que 
provoca a anulação do negócio jurídico. Esta é a inteligência expressa no art. 171, II do 
Código Civil. 
A distinção entre nulo e anulável é um dos temas mais tradicionais da teoria geral do Direito 
Civil, sendo figuras categoricamente distintas. 
 

 

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'E'. A previsão de julgamento parcial de mérito esta 
consagrada expressamente no art. 356 do Código de Processo Civil.  

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'D'. O art. 138 do Código de Processo Civil é expresso 
ao dispor sobre a não recorribilidade da decisão que admite o ingresso de amicus curie no 
processo. 

 

 
 
 

 



QUESTÃO: 38 - ANULADA. Por equívoco não constou no enunciado a indicação de se tratar 
de imposto de transmissão causa mortis, o que acaba por prejudicar a compreensão da 
questão, ensejando a sua anulação. 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'D'.  A questão está de acordo com o disposto no art. 
467 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
 

 

 
CARGO(S): PSICÓLOGO 

 
 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'A'. Em transtorno por uso de cannabis temos o termo 
substância. Esse termo não é utilizado no transtorno por uso de álcool pelo DSM- V. Além 
disso o item 11b do transtorno por uso de álcool tem "ou uma substância estreitamente 
relacionada, como benzodiazepínicos", diferente do que consta no transtorno por uso de 
cannabis. Portanto mantida a resposta A. 

 

Legenda: Cannabis DSMV  

 

 

QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'C'. Esta questão sobre o código de ética, diz respeito 
a forma de remuneração do psicólogo que não deve estar atrelada a encaminhamentos 
realizados. Portanto, a resposta correta segue sendo a letra C. 

 

Legenda: Artigo 4º CEP  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'A'. A Resolução CFP nº 07/2003 segue vigente, pois 
a Nova resolução 004/2019 entraria em vigor 90 dias após a sua publicação. Isso seria em 
15/05/2019, porém ela foi revogada e será publicada nova resolução 06/2019 que também 
entrará em vigor 90 dias após a sua publicação. 
 

Legenda: Revogação resolução 004/2019  
 

 

 

 
 

CARGO(S): PROFESSOR ANOS FINAIS – ARTES (ÁREA 2) 
 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada a partir da bibliografia: 
“Derdyk, Edith. Formas de pensar o desenho: desenvolvimento do grafismo infantil. São 
Paulo: Scipione, 1994”. Edith Derdyk é uma pintora, desenhista e designer brasileira,  que 
escreveu uma série de livros, incluindo dois importantes sobre o desenvolvimento do desenho 
infantil, no qual traz embasamento em vários teóricos desse mesmo campo, incluindo alguns 
elementos das pesquisas de Mèredieu. Em uma das suas falas, Derdyk explica, que o 
desenho infantil, assim como o sonho, pode participar de dois níveis de leitura: o conteúdo 
manifesto e o conteúdo latente. O conteúdo manifesto trata das imagens representadas no 
papel, o desenho propriamente dito. O conteúdo latente trata das mensagens subliminares, 
escondidas no desenho. Segundo a autora, “Esta possível interpretação sugere ser o desenho 
uma atividade que, além de envolver uma operacionalidade prática, o manejo de materiais e 
instrumentos, pode envolver um resgate de uma simbologia complexa que existe por detrás 
da representação visual por meios dos signos gráficos, fruto do intenso exercício mental, 
emocional e intelectual que o ato de desenhar promove.” Esta fala da autora tem como base a 
obra de Florence de Mèredieu (“O desenho infantil”, publicado em 1974), assim referida pela 
autora no texto do seu livro e na bibliografia do mesmo.  A alternativa correta da questão é a 
E, e claramente inicia falando na autora, portanto fica mantida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CARGO(S): PROFESSOR ANOS FINAIS – CIÊNCIAS (ÁREA 2) 

 
 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'C'. Segundo o autor Robert T. Orr um dos mais 
consagrados autores na área de Seres Vertebrados, em seu Livro Biologia dos Vertebrados 
nas páginas 328 e 329 (5ªed, 1986) onde trata do assunto relação entre os seres vivos 
descreve claramente que o comportamento é fundamental para manter a possessão dos seus 
territórios no caso de animais que não produzem sons.  

 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'C'. De acordo com Oliveira na Revista Latino 
Americana de Enfermagem de 2005 no item que trata de saúde preventiva na página 428 no 
novo modelo de saúde pública ele determina que não devemos focar nas causas individuais 
das doenças, pois elas devem ser avaliadas em um âmbito geral.  Sendo assim focar nas 
causas individuais das doenças de cada indivíduo não corresponde a um estágio do modelo 
de saúde preventiva. 

 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'D'. De acordo com o assunto mecanismos de 
herança do Livro Genética, 6ºed na página 31 os autores George W.Burns e Paul J.Bottino 
(1989) descrevem a teoria de Penetrância exemplificando com os dados descritos na questão. 
O objetivo da questão é conhecer a definição do termo penetrância e não abrir possibilidades 
de cálculos gênicos. 

 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'B'. Segundo os autores César e Sezar em seu livro 
Biologia, 2ºed de 1996 na página 236, para que inicie o processo de "causar uma doença "o 
mais comum de ocorrer é a lise celular.  A descrição do candidato está relacionada com a 
forma de um vírus sair da célula de uma forma geral, sem relação com o assunto causar 
doenças. O foco da questão está em DOENÇAS e não na fisiologia ou metabolismo de uma 
forma geral dos vírus. E para que todo esse processo ocorra o primeiro passo é a lise celular. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR ANOS FINAIS – LÍNGUA INGLESA (ÁREA 2) 

 
 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'A'. A assertiva II da questão 32 não apresenta erros 
estruturais, apenas há uma traz um erro de digitação que não atrapalha a compreensão da 
assertiva. Pode-se compreender que é uma sentença completa que afirma que a expressão é 
formada por três substantivos. 

 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com o dicionário Oxford, a palavra 
“fluffy” significa, no sentido informal, “Frivolous or silly; lacking depth or seriousness”. Um dos 
significados da palavra é ‘macio, leve’, mas esse não é o sentido usado no texto. Se olharmos 
a frase seguinte, podemos entender o significado: “This all sounds rather fluffy. But studies 
show that losing one's purpose can have a detrimental effect”. A presença da conjunção ‘but’ 
reforça o sentido da palavra: toda a ideia discutida no paragrafo anterior parece não ser seria, 
mas estudos mostram que perder o próprio sentido possui um efeito prejudicial. Nesse 
sentido, a assertiva está correta e questão é mantida. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR ANOS FINAIS – LÍNGUA PORTUGUESA (ÁREA 2) 

 
 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'C'. O recurso não faz referência à questão 33 de 
Língua Portuguesa. Em assim sendo, não há qualquer intervenção a ser feita, especialmente 
por que a questão em voga preocupa-se com substituição vocabular, sem fazer qualquer 
referência a autor, estando o conteúdo previsto em Edital. 

 

 
 
 
 

 



QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão referida no recurso não é pertinente à 
área de Língua Portuguesa. 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão solicitava que fossem analisadas as 
assertivas I, II e III a respeito de acentuação gráfica, devendo ser indicadas aquelas 
consideradas incorretas. Relativamente à assertiva I - Todas as palavras proparoxítonas 
devem ser acentuadas graficamente: recebem o acento agudo as que têm na antepenúltima 
sílaba as vogais a abertas, e ou o semiabertas, i ou u; e levam acento circunflexo aquelas em 
que figuram na sílaba predominantemente as vogais a, e, o semifechadas. A afirmação está 
correta e contida à pág. 70 da Nova Gramática do Português Contemporâneo, de Celso 
Cunha, o qual é bibliografia de Cegalla, conforme indica o recurso. Portanto, como discordar 
de um eminente autor que serve de base de outro que estabelece regras que fundamentam o 
uso da língua portuguesa. 

 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão referida no recurso não é pertinente à 
área de Língua Portuguesa. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL (ÁREA 1) 

 
 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'A'. A  referida questão está focada na prática 
docente.  A existência de planejamento individualizado não impede uma prática docente 
voltada para a colaboração, o compartilhamento e ao estímulo para novas descobertas e 
conhecimentos para todos os alunos, ao longo do processo da aprendizagem.  O Decreto 
Nº7611/2011 prevê  a "adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas, em ambientes 
que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão 
plena", bem como,  "fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que 
eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem" o que aumenta a possibilidade 
de ensinar a todos os alunos sem discriminações.  Esse é um grande desafio que provoca 
uma reorganização  da escola e, também, pois não está previsto práticas de ensino 
específicas para a inclusão.  

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'E'. O ser humano atuando como sujeito coletivo 
(nesse caso o professor)   oportunizará um trabalho de cooperação, colaboração e 
compartilhamento. Isso significa a possibilidade de superar a fragmentação que existe entre 
os diferentes componentes curriculares, conduzindo para um trabalho de integração e 
interdisciplinar e superando a fragmentação da prática pedagógica. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR ESPECIALISTA EM PSICOPEDAGOGIA 

 
 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'A'. A psicopedagogia se equipara de vários fatores da 
vida do sujeito, para que possa chegar no desenvolvimento do objetivo desejado. Porém, na 
questão 32, está bem em evidência, na página 21, em Bossa (2000), que, dentro da resolução 
do problema de aprendizagem, a primeira necessidade dentre as citadas é a de inicialmente 
ocupar-se do processo de aprendizagem, o qual necessita ser compreendido, investigado, 
para que se compreenda o não desenvolvimento da mesma. 

 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'D'. Na questão 35, a autora citada na questão, Alícia 
Fernandes-2001, do livro Idiomas do Aprendente, cita as modalidades de aprendizagem, para 
que haja o processo de desenvolvimento da mesma. Refere-se, então, como instâncias, o 
aluno, o professor e a modalidade de aprendizagem, sendo no total 3. Não se apresentando 
assim mal formulada, pois o direcionamento dentro da psicopedagogia não são os fatores 
enumerados. 

 

 
 
 
 

 



QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'B'. Como a questão 40 é da parte de conhecimento 
específico, se refere à autora Alícia Fernandes e entra perfeitamente neste quadro. Cabe 
salientar que é uma autora imprescindível o estudo das suas obras no curso de 
psicopedagogia, pois faz um estudo riquíssimo de todas as fases do desenvolvimento e das 
modalidades de aprendizagem. Na sua obra citada: Inteligência Aprisionada, traz um olhar 
sobre a aprendizagem e suas rupturas, assim como as diversas possibilidades de 
recuperação. 

 

 


