
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BICACO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
JUSTIFICATIVA 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 MÉDIO 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
CARGO(S): MONITOR DE INFORMÁTICA, TÉCNICO AGRÍCOLA, TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MICROÁREA - 12, AGENTE 
ADMINISTRATIVO, ATENDENTE DE FARMÁCIA, AUXILIAR DE CRECHE, AUXILIAR EM 

SAÚDE BUCAL, FISCAL AMBIENTAL, MONITOR ESCOLAR 
 

 
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme o item 9.3 do Edital de Abertura, só serão 
respondidos recursos que fundamentarem, argumentarem com precisão lógica, consistência e 
concisão, e construir o recurso, devidamente, com material bibliográfico apropriado ao 
embasamento, quando for o caso, e com a indicação necessária daquilo em que se julgar 
prejudicado. Para serem respondidos, os recursos devem estar de acordo com o Edital 
publicado.  

 
QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'A'. De acordo com bibliografia publicada em Edital (cf. 
BECHARA, 2005, p. 313), "certas palavras têm grande poder evocativo, uma extraordinária 
carga semântica", sendo "capazes de sugerir muito mais do que o objetivo designado, 
desencadeando, conforme a situação, ideias, sentimentos e emoções de toda ordem". O 
contexto deve ser sempre considerado no uso das palavras, e é ele que indica se uma palavra 
está sendo utilizada no seu sentido literal ou não. Nesse sentido, a expressão 'absolutamente 
em todos os lugares' não apresenta linguagem conotativa pois o texto restringe o contexto do 
seu uso: os lugares frequentados pelas pessoas na sociedade: "lojas, restaurantes, escritórios, 
consultórios, aviões". Portanto, não há linguagem conotativa na alternativa A, mantendo-se, 
assim, o gabarito divulgado. 

 
QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'E'. O enunciado da questão 06 dizia: "Quais NÃO 
precisam de mudanças em sua estrutura para manter a correção da frase em que estão 
inseridas?"(grifo nosso). Ou seja, o questionamento se direcionava para a verificação da sintaxe 
da frase (estrutura) e não da semântica (sentido). A proposta de alteração de palavras da 
assertiva I não acarreta mudança na estrutura da frase, já que a regência de ambos os verbos 



é a mesma: 'o cigarro estava na TV ' e 'o cigarro aparecia na TV'. Portanto, mantém-se o 
gabarito divulgado. 

 
QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'D'. O enunciado da questão 07 dizia: "Assinale a 
alternativa que poderia substituir o nexo coesivo ‘porém’ (l.08) sem causar problemas de 
semântica ou sintaxe. Portanto, deveria ser verificada tanto a sintaxe (estrutura) quanto a 
semântica (sentido) da frase depois da substituição do nexo coesivo 'porém'. Duas alternativas 
eram possíveis se considerada somente a semântica: 'mas' e 'no entanto'. Entretanto, somente 
o nexo 'no entanto' não causava problemas na estrutura da frase. O nexo 'mas' não pode ser 
usado da mesma forma que 'porém' nesta frase porque não é permitido, conforme a gramática, 
intercalar o 'mas'. Assim, mantém-se o gabarito divulgado. 

 
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'C'. A assertiva III está incorreta pois o pronome 'ele' 
(l.34) refere-se ao programador Aza Raskin (l.26). Essa relação pode ser comprovada através 
das linhas 27 a 35: "Você provavelmente nunca ouviu falar dele, mas Raskin é famoso no Vale 
do Silício. Isso porque, em 2006, ele inventou o que viria a se tornar um dos elementos mais 
fundamentais (e viciantes) dos smartphones: a “rolagem infinita”. Sabe quando você vai 
descendo pela tela e o conteúdo nunca termina, pois vai aparecendo mais? Trata-se da rolagem 
infinita, que torna mais prático o uso do smartphone – mas também mexe com a sua cabeça. 
“Se você não dá tempo para o seu cérebro acompanhar os seus impulsos, simplesmente 
continua rolando para baixo”, diz Raskin. Ele não imaginava o poder viciante de sua criação, e 
hoje se arrepende dela – tanto que é um dos fundadores do Center for Human Technology." 
Portanto, mantém-se o gabarito divulgado. 
 

 
CARGO(S): AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MICROÁREA - 12, AGENTE 

ADMINISTRATIVO, ATENDENTE DE FARMÁCIA, AUXILIAR DE CRECHE, AUXILIAR EM 
SAÚDE BUCAL, FISCAL AMBIENTAL, MONITOR ESCOLAR 

 

 
QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'E'. A única alternativa correta é a letra E. A alternativa 
D está incorreta pois se as vírgulas da linha 19 fossem retiradas, não haveria mudança de 
sentido, mas sim erro, além de que a frase ficaria com problemas de coerência. Portanto, 
mantém-se o gabarito divulgado. 
 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
CARGO(S): MONITOR DE INFORMÁTICA, TÉCNICO AGRÍCOLA, TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MICROÁREA - 12, AGENTE 
ADMINISTRATIVO, ATENDENTE DE FARMÁCIA, AUXILIAR DE CRECHE, AUXILIAR EM 

SAÚDE BUCAL, FISCAL AMBIENTAL, MONITOR ESCOLAR 
 

 
QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'B'. Conforme Edital de Abertura, entre os programas 
definidos para a prova está a história do Munícipio e da região que o cerca. A questão teve 
como referência as informações constantes nos sites da Prefeitura Municipal, IBGE, entre 
outros. O candidato poderá consultar o conteúdo da questão pelo link: 
https://coronelbicaco.atende.net/#!/tipo/pagina/valor/93 

 
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'C'. Relata o requerente que a questão não é clara, no 
entanto não descreve o que poderia ocasionar dupla interpretação. A questão deixou explícito 
que se trata da Lei nº 13.840/2019, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas 
sobre Drogas e as condições de atenção aos usuários ou dependentes e para tratar do 
financiamento das políticas sobre drogas, tema amplamente divulgado nos noticiários, a nível 
nacional. 
 
 

https://coronelbicaco.atende.net/#!/tipo/pagina/valor/93


 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 
CARGO(S): MONITOR DE INFORMÁTICA, TÉCNICO AGRÍCOLA, TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MICROÁREA - 12, AGENTE 
ADMINISTRATIVO, ATENDENTE DE FARMÁCIA, AUXILIAR DE CRECHE, AUXILIAR EM 

SAÚDE BUCAL, FISCAL AMBIENTAL, MONITOR ESCOLAR 
 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'E'. A elaboração da questão 31 foi amparada no 
conceito de proposição, conforme o programa descrito no edital.  
 
Para solucionar essa questão podemos analisar cada alternativa: 
 
Alternativa A - é uma proposição composta, pois é formada pela combinação de duas 
proposições, p: Paulo é agente administrativo (proposição 1) e q: Lucas é agente comunitário 
de saúde (proposição 2). 
 
Alternativa B - é uma sentença aberta, pois não é possível identificar o sujeito da sentença. Ele 
é fiscal ambiental, quem é ele? Portanto, não é uma proposição lógica, pois possui valor lógico 
indefinido. 
 
Alternativa C - é uma frase que apresenta um questionamento, terminando com ponto de 
interrogação, portanto não é uma proposição simples. 
 
Alternativa D - é uma frase imperativa/exclamativa, não tem verbo, nem sujeito, logo não é 
proposição. 
 
Alternativa E - é uma proposição simples, pois é uma frase declarativa onde podemos identificar 
o sujeito da frase e atribuir a mesma um valor lógico. Além disso contém apenas uma 
proposição como parte de si mesma, p: Maria é auxiliar em saúde bucal.  
 
Neste sentido, temos somente uma alternativa correta que atenda as exigências do enunciado 
dessa questão, Letra E. 
 
Portanto, há somente uma alternativa que responde corretamente à questão: a divulgada com 
o Gabarito Oficial, não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação 
desta questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente o Gabarito Oficial divulgado. 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'D'. A elaboração da questão 33 foi amparada nos 
conceitos de proposições e conectivos, envolvendo operações lógicas sobre proposições, 
conforme o programa descrito no edital.  
 
Para resolver essa questão utilizamos o raciocínio lógico com base em cálculo proposicional. 
 
Conforme, Edgar de Alencar Filho, “chama-se negação de uma proposição p a proposição 
representada por “não p”, cujo valor lógico é a verdade (V) quando p é falsa e a falsidade (F) 
quando p é verdadeira”  
 
Utilizaremos esse conceito para determinar a alternativa correta. 
 
Considerando a proposição condicional ” Se Luis é monitor, então Paulo é professor”, temos: 
 
p: Luis é monitor 
 
q: Paulo é professor 
 
Proposição condicional p → q 
 



Negação da proposição condicional de acordo com a linguagem lógica temos : ~( p→ q) = p ^ 
~q 
 
Aplicando a proposição temos: 
 
~( p→ q) = p ^ ~q 
 
Aplicando de acordo com as tabelas verdades e com a regra da negação da condicional, temos: 
 
p → q: Se Luis é monitor, então Paulo é professor. 
 
~( p→ q) = p ^ ~q : Luís é monitor e Paulo não é professor 
 
Logo, conforme a linguagem lógica e de acordo com a aplicação da negação de uma proposição 
condicional temos a primeira parte da mantida e a negação da segunda parte, portanto a 
alternativa correta é a Letra D. 
 
Portanto, há somente uma alternativa que responde corretamente à questão: a divulgada com 
o Gabarito Oficial, não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação 
desta questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente o Gabarito Oficial divulgado. 
 

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'C'. A elaboração da questão 34 foi amparada na teoria 
dos diagramas lógicos aplicado em resolução de problemas, descritos no edital. 
 
Para resolver essa questão, consideramos as seguintes informações: 
 
Total de crianças matriculadas: 75 
 
Crianças que falam inglês e espanhol = 20% do total = 20% de 75 = 15 
 
Crianças que falam inglês = 35 
 
Crianças que falam espanhol e não falam inglês = 10 
 
Crianças que não falam inglês nem espanhol (não falam nenhum dos dois idiomas)= ? 
 
Pelo diagrama observamos: (IMAGEM ANEXADA) 
 
Então para calcularmos o número de crianças que não fala nenhum dos dois idiomas é 
necessário subtrair do total de crianças matriculadas a soma das crianças que falam somente 
inglês com as crianças que falam somente espanhol com as crianças que falam os dois idiomas. 
 
 75 - ( 20 + 15 + 10) = 
 
75 - 45 = 
 
30 (Letra C)  
 
É equivocado utilizar o raciocínio que efetua a soma de todas as crianças sem descontar a 
quantidade que falam ambos os idiomas, pois seria duplicado na soma. 
 
Portanto, há somente uma alternativa que responde corretamente à questão: a divulgada com 
o Gabarito Oficial, não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação 
desta questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente o Gabarito Oficial divulgado. 



 
 

 
CARGO(S): AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MICROÁREA - 12, AGENTE 

ADMINISTRATIVO, ATENDENTE DE FARMÁCIA, AUXILIAR DE CRECHE, AUXILIAR EM 
SAÚDE BUCAL, FISCAL AMBIENTAL, MONITOR ESCOLAR 

 

 
QUESTÃO: 37 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'C'. 
Segue a resolução da questão com a alteração da alternativa. 
 
 A elaboração da questão 37 foi amparada em resolução de problemas envolvendo 
porcentagem, conforme programa descrito no edital. 
 
Para resolver essa questão podemos utilizar regra de três simples envolvendo porcentagem, 
ou apenas operações básicas envolvendo números decimais e conceitos de porcentagem. 
 
Analisando as informações da questão temos: 
 
Total de habitantes: 7.800 
 
Alunos matriculados no EF : 874 
 
Alunos matriculados no EM: 140 
 
Total de alunos matriculados = 874 + 140 = 1014 
 
Para calcular a taxa percentual optamos por utilizar regra de três simples: 
 
Pessoas(alunos /habitantes) Percentual 
 
 7800 ----------------------- 100% 
 
 1014 ------------------------ X 



 
 

7800. X = 1014 . 100% 
 

 
X = 101400/7800 
 
X = 13 % (LETRA C) 
 
Portanto, a alternativa que responde corretamente à questão deve ser alterada da letra D para 
letra C. 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'D'. A elaboração da questão 40 foi amparada nos 
conceitos de proposições e conectivos, conforme o programa descrito no edital.  
 
Para solucionar essa questão utiliza-se lógica matemática e estruturas lógicas envolvendo 
proposições e conectivos. Neste sentido, é importante compreender o conceito de proposição 
composta e analisar cada alternativa. 
 
Segundo Edgar de Alencar Filho, chama-se proposição composta ou proposição molecular 
aquela formada pela combinação de duas ou mais proposições.  
 
Sendo assim, podemos analisar cada alternativa: 
 
Alternativa A é uma proposição simples, pois podemos identificar o sujeito da frase e atribuir a 
mesma um valor lógico. 
 
Alternativa B é uma proposição simples, pois podemos identificar o sujeito da frase e atribuir a 
mesma um valor lógico. 
 
Alternativa C é uma proposição simples, pois podemos identificar o sujeito da frase e atribuir a 
mesma um valor lógico. 
 
Alternativa D é uma proposição composta, pois possui duas proposições simples. (resposta 
correta) 
 
Alternativa E, não é uma proposição, pois não há como identificar o sujeito. 
 
Neste sentido, temos somente uma alternativa correta que atenda as exigências dessa questão, 
Letra D. 
 
Portanto, há somente uma alternativa que responde corretamente à questão: a divulgada com 
o Gabarito Oficial, não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação 
desta questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente o Gabarito Oficial divulgado. 
  

 
NÍVEL SUPERIOR 

 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 
CARGO(S): AGENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, AGENTE ADMINISTRATIVO 
PREVIDENCIÁRIO, CIRURGIÃO DENTISTA, ENFERMEIRO , FARMACÊUTICO, FISCAL 

DE CONTRATOS, FISIOTERAPEUTA, LICENCIADOR AMBIENTAL, MÉDICO, 
PROCURADOR , PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL DE 1ª A 5ª SÉRIES, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6ª A 
9ª SÉRIES - CIÊNCIAS, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6ª A 9ª SÉRIES - 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA , PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6ª A 9ª SÉRIES - 
EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6ª A 9ª SÉRIES - 

GEOGRAFIA, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6ª A 9ª SÉRIES - HISTÓRIA, 

 



PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6ª A 9ª SÉRIES - LÍNGUA ESTRANGEIRA 
(INGLÊS), PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6ª A 9ª SÉRIES - LÍNGUA 

PORTUGUESA, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6ª A 9ª SÉRIES - 
MATEMÁTICA, PSICOPEDAGOGO, VETERINÁRIO 

 

 
QUESTÃO: 01 - ANULADA. Mantem-se a anulação devido à ausência da lacuna, indicada na 
questão, no texto, não permitindo que a questão fosse resolvida. 

 

 
QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme enunciado da questão 03, a alteração de 
'um' para 'dois' provocava 4 outras alterações, quais sejam (em negrito): Dois novos estudos 
que analisaram três mecanismos pelos quais o uso frequente das mídias sociais pode 
prejudicar a saúde mental sugerem que esse hábito tem um impacto em atividades saudáveis 
??(como sono e exercícios) e que esforços devem ser feitos para reduzir a exposição dos jovens 
a conteúdos nocivos. Portanto, mantém-se gabarito divulgado. 

 

 
QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'E'. Na questão 04, todas as assertivas apresentadas 
estão corretas. Especificamente em relação à assertiva III, as palavras 'no entanto' e 'entretanto' 
- nexos adversativos - têm o mesmo sentido: ambas indicam uma ideia contrária ao que foi 
mencionado anteriormente (BECHARA, 2009; CEGALLA, 2005). Portanto, mantém-se o 
gabarito divulgado. 

 

 
QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'D'. A assertiva II da questão 05 está correta, pois o 
pronome 'as' (l.43) retoma 'mídias sociais' (l.41): "(...) 28% das meninas que usavam mídias 
sociais com muita frequência relataram sofrimento psíquico no questionário geral de saúde, 
em comparação com 20% das que as utilizavam semanalmente ou menos" (grifo nosso). Ou 
seja, utilizamos esse recurso coesivo para não ocasionar repetição: 20% das que usavam as 
mídias sociais. Portanto, mantém-se o gabarito divulgado. 
 

 

QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'D'. A assertiva III da questão 09 afirmava que a palavra 
‘frequente’ apresenta o mesmo número de letras e de fonemas. Essa afirmação é incorreta 
porque 'frequente' apresenta um dígrafo vocálico: 'en', na sílaba 'quen'. O encontro de 'e' e 'n' é 
entendido como um som nasal, apresentando somente um som, e não dois. Portanto, 'frequente' 
tem mais letras do que fonemas. 
 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 

 
CARGO(S): AGENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, AGENTE ADMINISTRATIVO 
PREVIDENCIÁRIO, CIRURGIÃO DENTISTA, ENFERMEIRO , FARMACÊUTICO, FISCAL 

DE CONTRATOS, FISIOTERAPEUTA, LICENCIADOR AMBIENTAL, MÉDICO, 
PROCURADOR , PSICOPEDAGOGO, VETERINÁRIO 

 

 

 
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'E'. Questão mantida tendo em vista que ela está de 
acordo com o Regime Juridico do Municipio, artigo 147 que define que: Configura abandono de 
cargo a ausência intencional ao serviço por mais de trinta dias consecutivos. Cabe resaltar que 
o Regime Juridico também era programa para estudo. 
 

 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

 
CARGO(S): AGENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, AGENTE ADMINISTRATIVO 
PREVIDENCIÁRIO, CIRURGIÃO DENTISTA, ENFERMEIRO , FARMACÊUTICO, FISCAL 

DE CONTRATOS, FISIOTERAPEUTA, LICENCIADOR AMBIENTAL, MÉDICO, 
PROCURADOR , PSICOPEDAGOGO, VETERINÁRIO 

 

 



 
QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'B'. Recurso indeferido. Solução na imagem em 
anexo. 

 

Legenda: Comentário_questão28_psp_502 

 

 

 
QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'A'. Recurso negado pois se realizasse a argumentação 
indicada pelo recurso teríamos a negação da sentença e a negação do predicado. 
 
Observe que se temos a negação da sentença há duas alternativas a partir do indicado pelo 
recurso: 
 
Nenhum paciente internado no ambulatório não foi vacinado. 
 
Todos os pacientes internados no ambulatório nego que não foi vacinado, essa sentença seria 
equivalente a todos os pacientes internados no ambulatório foram vacinados. 

 

 
QUESTÃO: 30 - ANULADA. Recurso deferido. O símbolo da negação usado nas alternativas 
não está identificado na lista de símbolos do início da prova. 
 
O recurso que argumenta que a alternativa E) é uma tautologia está correto, e além de tautologia 
a fórmula é uma consequência lógica.  
 

 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 
CARGO(S): AGENTE ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO 

 

 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada com base única e 
exclusivamente nas normas que foram divulgadas através do Edital, de 13 de agosto de 2019 
e do Anexo VII – Programas - Conhecimentos Específicos, na mesma data. 
 
Salientamos que a bibliografia utilizada como base para a elaboração da questão 31, Meirelles, 
Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2018, é referência 
consagrada no tema que foi objeto da questão (Lei nº 8.666/1993).  
 
Nota-se o enunciado da questão 31 ao mencionar que o princípio questionado é aplicável ao 
procedimento licitatório, e está disposto no Art. 3º da Lei 8.666/1993, em nada conflita com as 
disposições da referida lei, restando a apenas como definição do autor “princípio básico de toda 

 



licitação que é considerado a lei interna da licitação”, que nos remete ao edital, que seria o 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 
 
Destacamos, por oportuno, que a interpretação de legislação por parte dos candidatos, contida 
em programas de concurso público, não deve ficar restrita apenas a letra fria da lei. 
 
Cabe destacar que, de acordo com o item 16.18 do Edital, os candidatos poderiam impugnar o 
referido Edital no prazo de (5) cinco dias úteis a contar da data da publicação. 
 
Desta forma, a inscrição dos candidatos no presente concurso pressupõe que tomaram o 
conhecimento de todas as normas nele previstas e que assumiram o compromisso de aceitar 
as condições de sua realização de acordo com o Edital, conforme está previsto no item 3.1.24, 
daquele diploma. 
 
Portanto, improcedentes os recursos, ficando mantida a alternativa “E” como resposta certa, 
segundo Meirelles (2018) pág. 328. 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi elaborada com base única e 
exclusivamente nas normas que foram divulgadas através do Edital, de 13 de agosto de 2019 
e do Anexo VII - Programas- Conhecimentos Específicos, na mesma data. 
 
Salientamos que o conteúdo abordado pela questão 33 – Expressões e vocábulos latinos de 
uso frequente nas comunicações administrativas - encontra-se perfeitamente enquadrado 
dentro do programa do presente concurso, conforme transcrevemos o item 8 a seguir: 
 
8) Expressões e vocábulos latinos de uso frequente nas comunicações administrativas; 
(grifamos) 
 
Kaspary, Adalberto J., Redação Oficial – Normas e Modelos, Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2017, que serviu de base para elaboração da questão 33 (conforme consta no 
enunciado da referida questão), no capítulo que trata das expressões e vocábulos latinos de 
uso frequente nas comunicações administrativas oficiais (referência que, também, consta no 
enunciado da questão 33), define que a expressão ex officio tem o significado de ofício, isto é, 
por dever do cargo, oficialmente, por lei. Diz-se do ato oficial realizado sem a provocação 
das partes, da mesma forma como foi apresentado no enunciado da questão 33. 
 
Ponderamos, que muito embora o número da Lei Municipal de Coronel Bicaco nº 1.491/2002 
tenha sido grafado incorretamente, entendemos que em nada prejudicou a interpretação da 
questão por parte dos candidatos. 
 
Ponderamos, ainda, que a utilização do texto do Art. 5º da referida lei foi meramente ilustrativa, 
uma vez que o objetivo da questão era o de identificar a expressão latina cujo significado era o 
apresentado no enunciado da questão e não o de questionar sobre o conteúdo da mencionada 
legislação, até porque poderia ter sido utilizado qualquer outro texto da comunicação 
administrativa onde constasse tal expressão, tal como um ofício, uma portaria, um decreto ou 
até mesmo uma resolução de qualquer órgão público. 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “D” como resposta certa, 
segundo Kaspary (2017) p.61. 

 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base única e 
exclusivamente nas normas que foram divulgadas através do Edital, de 13 de agosto de 2019 
e do Anexo VII – Programas - Conhecimentos Específicos, na mesma data. 
 
A questão 37 foi embasada na Lei Municipal nº 4.378/2018, que dispõe sobre Regime Próprio 
de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município de Coronel Bicaco e o Art. 
13 da referida Lei, que serviu de base para a elaboração da assertiva II da referida questão, ora 
recorrida, assim dispõe: 
 
“Art. 13. A contribuição para a recuperação do passivo atuarial e financeiro a cargo do 
Município, destinada ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos 

 



Efetivos do Município, é de 27,30% incidente sobre a base de cálculo prevista no art. 17, I a V, 
desta Lei.  
 
Parágrafo único. A alíquota a que refere o caput vigorará até a competência dezembro de 
2018, obedecendo, a partir da competência seguinte, o escalonamento que segue: 
 
Alíquota Competência inicial Competência final 
 
27,30 Janeiro de 2018 Dezembro de 2018 
 
29,20 Janeiro de 2019 Dezembro de 2019 (grifamos) 
 
31,10 Janeiro de 2020 Dezembro de 2020 
 
33,00 Janeiro de 2021 Dezembro de 2021 
 
34,90 Janeiro de 2022 Dezembro de 2022 
 
36,80 Janeiro de 2023 Dezembro de 2023 
 
43,80 Janeiro de 2024 Dezembro de 2045” 
 
Como podemos constatar pela leitura das disposições do parágrafo único do Art. 13 acima 
transcritas, a alíquota de 27,30% vigorou até a competência de dezembro de 2018. 
 
Nota-se que no enunciado da questão 37 solicitava aos candidatos para analisarem as 
assertivas relativas às contribuições vigentes, que no caso, a partir de janeiro de 2019 a 
dezembro de 2019, a alíquota para recuperação do passivo atuarial e financeiro a cargo do 
município passou para 29,20%, conforme constou na assertiva II, que se encontra correta. 
 
Salientamos que a assertiva III também está correta conforme as disposições do Art. 14, abaixo 
transcrito: 
 
“Art. 14. A contribuição a cargo dos servidores ativos, destinada ao Regime Próprio de 
Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município, é de 11% incidente sobre a 
base de cálculo prevista no art. 18, I e II, desta Lei.” (grifamos) 
 
Salientamos, ainda, que as assertivas I e IV estão incorretas de acordo com as disposições dos 
Art. 12 e 15, a seguir transcritos: 
 
“Art. 12. A contribuição normal a cargo do Município, destinada ao Regime Próprio de 
Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município, é de 15,70% incidente sobre 
a base de cálculo prevista no art. 17, I a V, desta Lei.” (grifamos) 
 
“Art. 15. A contribuição a cargo dos servidores inativos, destinada ao Regime Próprio de 
Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município, é de 11% incidente sobre a 
base de cálculo prevista no art. 19, I e II, desta Lei.” (grifamos) 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “B” como resposta certa, visto 
que apenas as assertivas II e III estão corretas, segundo as disposições dos Art. 12, 13, 14, e 
15 do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município de 
Coronel Bicaco. 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada com base única e 
exclusivamente nas normas que foram divulgadas através do Edital, de 13 de agosto de 2019 
e do Anexo VII - Programas- Conhecimentos Específicos, na mesma data. Inicialmente, 
ponderamos que os recursos que tem como justificativa a identificação de candidato, não são 
avaliados de acordo com o item 9.4 do edital do presente concurso. Entretanto, com vistas a 
manter a idoneidade da prova e do processo, salientamos que o conteúdo abordado pela 
questão 39 – aposentadoria compulsória - encontra-se perfeitamente enquadrado dentro do 

 



programa do presente concurso, conforme transcrevemos a seguir os itens 19 e 20 do referido 
programa: 
 
19) Seguridade Social segundo a Constituição Federal; 20) Legislação e Normas 
Previdenciárias Federais e Municipais segundo a Lei Federal nº 9.717/1998 e a Lei 
Municipal nº 4.378/2018 e suas alterações posteriores. (grifamos) 
 
A questão 39 foi embasada na Lei Municipal nº 4.378/2018 que dispõe sobre o Regime Próprio 
de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município de Coronel Bicaco, e o Art. 
39 da referida Lei, que serviu de base para a elaboração da referida questão, assim dispõe: 
 
“Art. 39. O servidor ativo será compulsoriamente aposentado aos setenta e cinco anos de 
idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, observado quanto ao cálculo, o 
disposto no art. 72.  
 
§ 1º A aposentadoria será declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em 
que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço. 
 
§ 2º Conforme critérios estabelecidos em lei específica, os proventos de aposentadoria 
compulsória concedidos de acordo com este artigo serão reajustados para preservar-lhes, em 
caráter permanente, o valor real.” (grifamos) 
 
Nota-se que nas disposições preliminares da referida Lei, o Regime Próprio de Previdência 
Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município de Coronel Bicaco foi reestruturado com 
base de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, senão vejamos: 
 
“Art. 1º Fica reestruturado, nos termos desta Lei, o Regime Próprio de Previdência Social dos 
Servidores Públicos Efetivos do Município de Coronel Bicaco, de que trata o art. 40 da 
Constituição da República, que no âmbito Municipal.” 
 
No Art. 40 Constituição Federal (lei maior no âmbito do país), no que se refere à aposentadoria 
compulsória, assim dispõe: 
 
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, 
dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 
 
(...) 
 
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão 
aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 
17:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
 
(...) 
 
II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 
(setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei 
complementar; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 88, de 2015)” (grifamos) 
 
Assim, entendemos que as disposições relativas à aposentadoria compulsória através da Lei 
Municipal 4.378 de 27/04/2018, que reestruturou o Regime Próprio de Previdência Social dos 
Servidores Públicos Efetivos do Município de Coronel Bicaco, estão em consonância com as 
disposições contidas na Carta Magna, que teve nova redação através de Emenda 
Constitucional de 2015. Salientamos, ainda, que o enunciado da questão inicia citando o Art. 
39 do referido Regime, onde estabelece que o servidor ativo seja compulsoriamente aposentado 
em determinada idade (espaço que foi deixado com uma lacuna), e solicitava aos candidatos 
assinalarem a alternativa que preenchia corretamente a lacuna com a idade constante naquele 
Regime e não em outra legislação. Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc88.htm#art1


alternativa “E” como resposta certa, segundo os Art. 39 do Regime Próprio de Previdência 
Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município de Coronel Bicaco. 
 

 
CARGO(S): CIRURGIÃO DENTISTA 

 

 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'B'. Segundo documento "A saúde bucal no Sistema 
Único de Saúde", 2018, a alternativa E está correta porque uma polpa dentária em condições 
de ser preservada tem as seguintes características: hemorragia abundante, sangue com 
coloração vermelho-viva, polpa radicular deve apresentar-se com corpo consistente e firme, 
polpa deve ter elasticidade. 

 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'B'. O conteúdo da questão está contemplado no tópico 
Saúde bucal e seus aspectos epidemiológicos. 

 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'D'. Segundo o livro Farmacologia clínica para dentistas, 
lidocaína e prilocaína são risco B e mepivacaína e bupivacaína são risco C. 
 

 

 
CARGO(S): LICENCIADOR AMBIENTAL 

 

 

 
QUESTÃO: 33 - ANULADA. A questão tinha por objetivo, apontar a alternativa em desacordo 
com o referido anunciado, não sendo possível a correta interpretação, devido à ausência do 
termo, "Exceto", ao final da questão, o que deixa a questão com quatro alternativas corretas. 
Desta forma a questão deverá ser anulada, em função das múltiplas respostas corretas. 

 

 
QUESTÃO: 37 - ANULADA. A questão tinha por objetivo, apontar a alternativa em desacordo 
com o referido anunciado, não sendo possível a correta interpretação, devido à ausência do 
termo, "Exceto", ao final da questão, o que deixa a questão com quatro alternativas corretas. 
Desta forma a questão deverá ser anulada, em função das múltiplas respostas corretas. 
 

 

 
CARGO(S): PROCURADOR 

 

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'A'. Recurso não acolhido. A questão está de acordo 
como art. 16, III, da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80). 

 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'D'. Recurso não acolhido. A questão está de acordo 
com o previsto no art. 896, § 12, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'C'. Na etimologia do termo infância trazido por Moraes 
(2012) a infância enquanto objeto de estudo é sempre um outro em relação àquele que a nomeia 
e a estuda. As palavras: infante, infância e demais cognatos, em sua origem latina e nas línguas 
daí derivadas, recobram um campo semântico estritamente ligado a ideia de ausência de fala. 
Esta noção de infância como qualidade ou estado do infante, isto é, d'aquele que não fala, 
constrói-se a partir dos prefixos e radicais linguísticos que compõem a palavra in=prefixo, que 
indica negação; fante=particípio presente do verbo latino fari, que significa falar, dizer. 
 
A ausência de fala característica da infância pode também ser relacionada com uma questão 
mais subjetiva, com ausência de voz que silencia o seu protagonismo, que se refere ao sujeito 
que não tem voz, e se ele não tem voz, deixa de ser um sujeito de direitos. 

 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'D'. O fato do Edital não constar Piaget em seu 

 



programa, esse teórico, considerado um dos mais importantes, é leitura obrigatória sobre os 
estudos na área da Educação falando sobre em como nasce/forma o conhecimento (a gênese) 
e a evolução do conhecimento humano até a adolescência, procurando entender o 
desenvolvimento das estruturas cognitivas do homem e os mecanismos mentais que o indivíduo 
utiliza para captar o mundo. 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'B'. O fato do Edital não constar Piaget em seu 
programa, esse teórico, considerado um dos mais importantes, é leitura obrigatória sobre os 
estudos na área da Educação falando sobre em como nasce / forma o conhecimento (a gênese) 
e a evolução do conhecimento humano até a adolescência, procurando entender o 
desenvolvimento das estruturas cognitivas do homem e os mecanismos mentais que o indivíduo 
utiliza para captar o mundo, criando assim, a existência de quatro estágios de desenvolvimento 
cognitivo no ser humano, estágios esses, cobrados em prova. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6ª A 9ª SÉRIES - LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 

 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'B'. O recurso referido faz apenas uma afirmação sem 
apresentar a razão dessa afirmação. Não há, portanto, qualquer possibilidade de resposta a 
recursos que não se materializa. 

 

 
QUESTÃO: 37 - ANULADA. De fato, há um equívoco na nomenclatura da transposição da 
voz, onde lê-se 'voz passiva sintética', dever-se-ia ler: 'voz passiva analítica. Desta forma, não 
há resposta correta. 

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão solicitava que fossem analisadas as 
assertivas I, II, III e IV, sendo consideradas corretas apenas a I e a II. Quanto à assertiva III - 
"Identificam-se no vocábulo ‘estudante’ a ocorrência de dois encontros consonantais", esta é 
incorreta visto que na palavra ali indicada - estudantes - há um encontro consonantal e um 
dígrafo vocálico. 

 

  
 

NÍVEL ALFABETIZADO 
 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 
CARGO(S): MERENDEIRA , OPERÁRIO 

 

 

 
QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'E'. A expressão "de certa forma" é usada, tanto na fala 
quanto na escrita, para mostrar que o que está dito não seja tão decisivo, de modo que possa 
haver possibilidades de interpretações. Ou seja, ele não expõe certeza à fala. 

 

 
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'E'. Ao perguntar ao pai se a educação vem de casa e 
depois concluir que muitas pessoas moram em apartamento, o menino deixa claro que toma a 
palavra "casa" como uma construção com forma definida.  

 

QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'B'. Há de se considerar que a interpretação de texto 
abrange o explícito textualmente e suas inferências, portanto, é cabível dizer que o menino dá 
entender que se a educação vem de casa, logo pessoas que não moram em casa (uma 
construção em forma definida), no caso, moram em apartamento, não tem educação. Isso fica 
subentendido quando analisamos toda a tirinha, desde o primeiro quadrinho, quando o menino 
faz o questionamento. 

 

  
 
 
 


