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RETIFICAÇÃO NO GABARITO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA/SP - CONCURSO PÚBLICO 01/2019 
 

O Prefeito do Município de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, considerando o Gabarito Preliminar publicado na data de 09.06.2019, torna público a 
retificação do mesmo e as justificativas para tanto, de acordo com o seguinte: 

 

1. DA AVALIAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

1.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, distribuídos 
proporcionalmente em conformidade com o número de questões válidas da Prova Objetiva. 

1.2. O número de questões válidas será o total de questões da Prova Objetiva subtraída a quantidade 
de questões eventualmente anuladas. 

1.3. As questões anuladas não serão consideradas como acertos e pontuação para todos os candidatos. 

1.3.1. A pontuação das questões anuladas será distribuída proporcionalmente entre as demais 
questões válidas da Prova Objetiva, sendo este o único critério válido para o caso de 
questões anuladas. 

1.4. A avaliação da Prova Objetiva será efetuada por processamento eletrônico da Folha de Respostas 
do candidato que calculará o total de acertos de cada candidato, convertendo esse valor em pontos, 
de acordo com a quantidade de questões válidas, conforme a fórmula a seguir: 

P = (100 / QV) x TA, onde: 

P = Pontuação do Candidato na Prova Objetiva 

QV = Quantidade de questões válidas da Prova Objetiva 

TA = Total de Acertos do Candidato 

1.5. Para todos os empregos a Prova Objetiva será de caráter habilitatório e classificatório, exceto para 
os empregos Médicos (todas as especialidades), cuja Prova Objetiva será apenas de caráter 
classificatório. 

1.6. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver pontuação igual ou superior 
a 50 (cinquenta). 

  

2. DAS RETIFICAÇÕES NO GABARITO 

CONTADOR 
Questão 02 (Alteração de alternativa correta de “D” para “A”) – O texto afirma que: "Em 1893, os 
muçulmanos representavam cerca de 12% da população global; exatamente um século mais tarde, 
esse índice havia chegado aos 18%. Era a segunda religião em número de fiéis, maior que o número 
de hinduístas e budistas somados." Nesse sentido, a única certeza é de que o Islã havia se tornado 
a segunda religião em número de fiéis um século mais tarde (séc. XX e não séc. XIX), motivo pelo 
qual a assertiva III está incorreta. A assertiva II também está incorreta por razões óbvias, como se 
pode observar em "o Ocidente deplorava a lentidão das mudanças no Islã. O Ocidente lamentava a 
falta de liberdades pessoais do Islã (...)". Assim, o único item correto é o da assertiva I, contemplado 
na alternativa "A". 
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Questão 29 (Alteração de alternativa correta de “D” para “B”) – A questão trata das possíveis 
fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, afirmando ser 
uma destas fontes a anulação total ou parcial de dotações orçamentárias e solicitando assinalar, 
dentre os itens indicados, qual pode ser considerado passível de anulação. O art. 43, §1º, da Lei 
4.320/64, elenca como possíveis fontes de recurso os seguintes: 
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos 
disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.  
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:  
I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;  
II - os provenientes de excesso de arrecadação;  
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, 
autorizados em Lei;  
IV - o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao 
poder executivo realiza-las.”  
Não obstante, a Constituição Federal, art. 166, §8º, prevê como possível fonte o (5) recurso sem 
despesa correspondente, veja-se:  
CF/88: “Art. 166.§8º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de 
lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o 
caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização 
legislativa.” 
Por fim, o Decreto-Lei 200/67 prevê como possível fonte a (6) Reserva de Contingência existente 
no orçamento anual, veja-se: 
DL 200/67: “Art. 91. Sob a denominação de Reserva de Contingência, o orçamento anual poderá 
conter dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, 
programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos 
adicionais.”  
São, assim, previstas na legislação 06 possíveis fontes de recursos para abertura de créditos 
adicionais suplementares e especiais. Dentre estas, a única que envolve “anulação” - como 
requerido na questão impugnada - é a que se refere aos “recursos resultantes de anulação parcial 
ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais” (L.4320/64, art. 43, §1º, IV), de forma 
que a resposta correta é a prevista na alternativa “B”, que se enquadra exatamente na disposição 
legal, já que um “crédito adicional reaberto” é um crédito adicional para todos os fins legais, nada 
obstando que seja anulado para abertura de um outro crédito adicional para cobertura de uma 
outra despesa. Nesse sentido, não há que se falar em anulação de reserva de contingência, 
tratando-se de uma dotação global cujos recursos se destinam a ser utilizados para abertura de 
créditos adicionais, nos termos da lei, sem serem anulados. 
 
Questão 40 (Alteração de alternativa correta de “A” para “E”) – Deve-se ter em conta que 
depreciação e amortização se constituem como retenções e são diminuídas do Valor Adicionado 
bruto para se chagar ao Valor Adicionado Líquido. Na estrutura da DVA, durante essa fase ainda 
não ocorreu distribuição alguma. Ademais, por remuneração de capital de terceiros entendem-se 
os juros, alugueis etc. Dessa forma, o item I da presente questão não pode ser considerado 
verdadeiro. No que se refere aos demais itens, estão todos corretos.  O item II afirma corretamente 
que os honorários da diretoria e hora-extras são classificados como "pessoal". Já o item III afirma, 
também corretamente, que os pagamentos baseados em ações dados como remuneração à 
administração, a assistência médica e o FGTS são classificados como "pessoal". 
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MERENDEIRA 
Questão 16 (Anulada) – Devido a uma falha na formulação da questão, levando-se em conta ainda 
o conteúdo programático previsto no Anexo II do Edital do Concurso Público para Matemática e 
Raciocínio Lógico para este emprego, decidiu-se por anular a referida questão. 
 
Questão 38 (Anulada) – A questão apresenta duas alternativas corretas. De acordo com o artigo 12 
da Portaria CVS n. 5/2013, as luvas de borracha são indicadas tanto para limpeza de equipamentos 
(geladeira, por exemplo) quanto para utensílios. Prevê o Edital que apenas uma alternativa pode 
ser considerada correta, motivo pelo qual a mencionada questão foi anulada. 
 
PROFESSOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM ÁREA 
ESPECÍFICA – PEB II - INGLÊS 
Questão 02 (Alteração de alternativa correta de “D” para “A”) – O texto afirma que: "Em 1893, os 
muçulmanos representavam cerca de 12% da população global; exatamente um século mais tarde, 
esse índice havia chegado aos 18%. Era a segunda religião em número de fiéis, maior que o número 
de hinduístas e budistas somados." Nesse sentido, a única certeza é de que o Islã havia se tornado 
a segunda religião em número de fiéis um século mais tarde (séc. XX e não séc. XIX), motivo pelo 
qual a assertiva III está incorreta. A assertiva II também está incorreta por razões óbvias, como se 
pode observar em "o Ocidente deplorava a lentidão das mudanças no Islã. O Ocidente lamentava a 
falta de liberdades pessoais do Islã (...)". Assim, o único item correto é o da assertiva I, contemplado 
na alternativa "A". 
 
Questão 20 (Alteração de alternativa correta de “B” para “C”) – Dos itens constantes da presente 
questão, apenas o III é verdadeiro. Com efeito, para Piaget e sua tese sobre Estágio Operatório 
Concreto compreende as idades entre 7 (sete) e 11 (onze) anos. Por outro lado, a criança nesta fase 
é capaz de desenvolver noções de causalidade, tempo e espaço, além de solucionar cálculos 
matemáticos interligados, habilidades negadas nos itens I e II, motivo pelos quais tais itens são 
incorretos. Desse modo, alterou-se a alternativa correta para aquela que contempla apenas o item 
III como correto. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM ÁREA ESPECÍFICA – PEB II - ARTES 
Questão 02 (Alteração de alternativa correta de “D” para “A”) – O texto afirma que: "Em 1893, os 
muçulmanos representavam cerca de 12% da população global; exatamente um século mais tarde, 
esse índice havia chegado aos 18%. Era a segunda religião em número de fiéis, maior que o número 
de hinduístas e budistas somados." Nesse sentido, a única certeza é de que o Islã havia se tornado 
a segunda religião em número de fiéis um século mais tarde (séc. XX e não séc. XIX), motivo pelo 
qual a assertiva III está incorreta. A assertiva II também está incorreta por razões óbvias, como se 
pode observar em "o Ocidente deplorava a lentidão das mudanças no Islã. O Ocidente lamentava a 
falta de liberdades pessoais do Islã (...)". Assim, o único item correto é o da assertiva I, contemplado 
na alternativa "A". 
 
Questão 20 (Alteração de alternativa correta de “B” para “C”) – Dos itens constantes da presente 
questão, apenas o III é verdadeiro. Com efeito, para Piaget e sua tese sobre Estágio Operatório 
Concreto compreende as idades entre 7 (sete) e 11 (onze) anos. Por outro lado, a criança nesta fase 
é capaz de desenvolver noções de causalidade, tempo e espaço, além de solucionar cálculos 
matemáticos interligados, habilidades negadas nos itens I e II, motivo pelos quais tais itens são 
incorretos. Desse modo, alterou-se a alternativa correta para aquela que contempla apenas o item 
III como correto. 
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Questão 36 (Anulada) – De fato, tanto Edgar Degas quanto Tarsila do Amaral não estiveram na 
Semana de Arte Moderna. O primeiro porque extemporâneo ao evento; a segunda porque se 
encontrava em Paris, conforme se pode verificar em sua biografia e sítios eletrônicos de pesquisa. 
"Em 1920, foi estudar em Paris, na Académie Julien e com Émile Renard. Ficou lá até junho de 1922 
e soube da Semana de Arte Moderna (que aconteceu em fevereiro de 1922) através das cartas da 
amiga Anita Malfatti. Quando voltou ao Brasil, Anita a introduziu no grupo modernista e Tarsila 
começou a namorar o escritor Oswald de Andrade. Formaram o grupo dos cinco: Tarsila, Anita, 
Oswald, e os escritores Mário de Andrade e Menotti Del Picchia." Fonte: 
http://tarsiladoamaral.com.br/biografia/. Assim, por haver mais de uma alternativa correta a 
presente questão foi anulada. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM ÁREA ESPECÍFICA – PEB II - INFORMÁTICA 
Questão 02 (Alteração de alternativa correta de “D” para “A”) – O texto afirma que: "Em 1893, os 
muçulmanos representavam cerca de 12% da população global; exatamente um século mais tarde, 
esse índice havia chegado aos 18%. Era a segunda religião em número de fiéis, maior que o número 
de hinduístas e budistas somados." Nesse sentido, a única certeza é de que o Islã havia se tornado 
a segunda religião em número de fiéis um século mais tarde (séc. XX e não séc. XIX), motivo pelo 
qual a assertiva III está incorreta. A assertiva II também está incorreta por razões óbvias, como se 
pode observar em "o Ocidente deplorava a lentidão das mudanças no Islã. O Ocidente lamentava a 
falta de liberdades pessoais do Islã (...)". Assim, o único item correto é o da assertiva I, contemplado 
na alternativa "A". 
 
Questão 20 (Alteração de alternativa correta de “B” para “C”) – Dos itens constantes da presente 
questão, apenas o III é verdadeiro. Com efeito, para Piaget e sua tese sobre Estágio Operatório 
Concreto compreende as idades entre 7 (sete) e 11 (onze) anos. Por outro lado, a criança nesta fase 
é capaz de desenvolver noções de causalidade, tempo e espaço, além de solucionar cálculos 
matemáticos interligados, habilidades negadas nos itens I e II, motivo pelos quais tais itens são 
incorretos. Desse modo, alterou-se a alternativa correta para aquela que contempla apenas o item 
III como correto. 
 
Questão 25 (Alteração de alternativa correta de “B” para “A”) – o Linux é um software gratuito 
(item I - alternativa A) e não essencialmente bancário, conforme é fato público e notório, 
especialmente no universo da informática. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PRÉ-ESCOLA) 
Questão 17 (Alteração de alternativa correta de “B” para “C”) – Segundo o pensamento de 
Vygotsky, é de fundamental importância que o professor proponha intervenções desafiadoras, a 
fim de estimular o aprendizado e o processo cognitivo como um todo. Ao contrário, organizar 
situações onde o aluno apenas demonstra o que aprendeu dentro e fora do ambiente escolar não 
contribui para o desenvolvimento de sua intelectualidade, tornando-o um mero repetidor de ideias 
e sensações. Por essa razão, alterou-se o gabarito para considerar correta alternativa "C". 
 
Questão 37 (Anulada) – Para Magda Soares alfabetização e letramento não são fenômenos 
independentes nem na perspectiva teórica nem na perspectiva prática. Tal ideia pode ser verificada 
na Introdução de seu artigo "Letramento e alfabetização: as muitas facetas". Portanto, tanto o item 
II quanto o item III são verdadeiros. No entanto, como não há nenhuma alternativa que preveja tal 
possibilidade, a questão foi anulada. 
 
 

http://tarsiladoamaral.com.br/biografia/
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PSICÓLOGO 
Questão 02 (Alteração de alternativa correta de “D” para “A”) – O texto afirma que: "Em 1893, os 
muçulmanos representavam cerca de 12% da população global; exatamente um século mais tarde, 
esse índice havia chegado aos 18%. Era a segunda religião em número de fiéis, maior que o número 
de hinduístas e budistas somados." Nesse sentido, a única certeza é de que o Islã havia se tornado 
a segunda religião em número de fiéis um século mais tarde (séc. XX e não séc. XIX), motivo pelo 
qual a assertiva III está incorreta. A assertiva II também está incorreta por razões óbvias, como se 
pode observar em "o Ocidente deplorava a lentidão das mudanças no Islã. O Ocidente lamentava a 
falta de liberdades pessoais do Islã (...)". Assim, o único item correto é o da assertiva I, contemplado 
na alternativa "A". 
 
Questão 32 (Alteração de alternativa correta de “A” para “C”) – Os sinais narrados no enunciado 
estão relacionados ao estado de estresse pós-traumático, e não ao estado fóbico-ansioso. De 
acordo com o CID 10 - F43 1 - Estado de stress pós-traumático: “Este transtorno constitui uma 
resposta retardada ou protraída a uma situação ou evento estressante (de curta ou longa duração), 
de natureza excepcionalmente ameaçadora ou catastrófica, e que provocaria sintomas evidentes 
de perturbação na maioria dos indivíduos. (...) Os sintomas precedentes se acompanham 
habitualmente de uma hiperatividade neurovegetativa, com hipervigilância, estado de alerta e 
insônia associadas frequentemente a uma ansiedade, depressão ou ideação suicida”. Desse modo, 
alterou-se a resposta para alternativa “C”. 
 
TURISMÓLOGO 
Questão 02 (Alteração de alternativa correta de “D” para “A”) – O texto afirma que: "Em 1893, os 
muçulmanos representavam cerca de 12% da população global; exatamente um século mais tarde, 
esse índice havia chegado aos 18%. Era a segunda religião em número de fiéis, maior que o número 
de hinduístas e budistas somados." Nesse sentido, a única certeza é de que o Islã havia se tornado 
a segunda religião em número de fiéis um século mais tarde (séc. XX e não séc. XIX), motivo pelo 
qual a assertiva III está incorreta. A assertiva II também está incorreta por razões óbvias, como se 
pode observar em "o Ocidente deplorava a lentidão das mudanças no Islã. O Ocidente lamentava a 
falta de liberdades pessoais do Islã (...)". Assim, o único item correto é o da assertiva I, contemplado 
na alternativa "A". 
 
 

Laranjal Paulista, 26 de Junho de 2019. 

 

 

DR. ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR 

Prefeito 
 


