
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA 
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 FUNDAMENTAL 

 

 

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

CARGO(S): AGENTE OPERACIONAL DE SAÚDE, COZINHEIRO 

 

 

QUESTÃO: 07 – MANTIDA alternativa 'E'. Na frase: “O problema é que, nesse tipo de 

pesquisa, você sempre precisa aplicar uma amostra de vírus na mão do participante, certo?”, 

as duas vírgulas estão destacando um adjunto adverbial deslocado. 

 

QUESTÃO: 10 – ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'E' PARA ALTERNATIVA 'C'. A 

palavra “micróbios” (l. 03) é uma paroxítona e está funcionado na frase como substantivo. 

 

 

MATÉRIA: CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

CARGO(S): AGENTE OPERACIONAL DE SAÚDE, COZINHEIRO 

 

 

QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'D'. A referida questão pedia aos candidatos que 

assinalassem a alternativa que indicava o objetivo principal com o qual a ONU, Organização 

das Nações Unidas foi criada em 1945. Para esse questionamento, somente uma das 

alternativas está correta, letra B, GARANTIR A PAZ MUNDIAL. A ONU foi criada em 1945, após 

a fim da Segunda Guerra Mundial e seu principal objetivo era de evitar o início de um novo 

conflito mundial. 



 

MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

CARGO(S): AGENTE OPERACIONAL DE SAÚDE, COZINHEIRO 

 

 

QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão trata de transformação de unidades de 

medida. 

 

Um decímetro é um conjunto de 10 centímetros. Logo, 30 decímetros medem 300 centímetros, 
e por sua vez, 300 centímetros correspondem a 3 metros. 
 

Recurso indeferido. 

 

NÍVEL MÉDIO 

 

 

 

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 

CARGO(S): TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM ENFERMAGEM SAMU, 

TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA, ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, 

ATENDENTE RECREACIONISTA, CONDUTOR SAMU, MONITOR, ORIENTADOR SOCIAL, 

REDUTOR DE DANOS , SECRETÁRIO DE ESCOLA 

 

 

 

QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'A'. As palavras “específico” e “pública” continuariam 

existindo na língua portuguesa caso fosse suprimido seu acento. O termo “especifico” 

corresponde à conjugação da primeira pessoa do singular do presente do modo indicativo do 

verbo “especificar” e a palavra “publica” constitui a conjugação da terceira pessoa do singular 

do presente do modo indicativo do verbo “publicar”. Já as palavras “simbolico” e “classica” 

inexistem na língua portuguesa, estando correta a alternativa A. 

 

 

QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'E'. Analisando-se as opções oferecidas nas 

alternativas, as lacunas tracejadas do primeiro parágrafo seriam corretamente preenchidas da 

seguinte forma: “Não sou muito dada a inícios convencionais de ano” e “Mas como de algum 

modo a maioria das pessoas para nessa época de final de ano para pensar”. A regência nominal 

do adjetivo “dado” requisita o uso da preposição “a”, o que torna incorreto o preenchimento da 

primeira lacuna com “os”. Da mesma forma, o verbo “parar” quando significa “cessar de andar”, 

devido à sua regência, dispensa o uso de preposição. Desse modo, a expressão “a maioria” 

não recebe acento indicativo de crase, estando correta a alternativa E. 

 

 

QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'B'. A fim de conferir à frase um caráter explicativo, a 

lacuna tracejada do quarto parágrafo deve sem preenchida com a conjunção “pois”, estando 

correta a alternativa B. Assim, a frase seria corretamente escrita da seguinte forma: “Silviano 

Santiago sustenta que, ao ler, o leitor se apropria daquele mundo e o torna seu, pois o “processo 

de leitura é um exercício de alteridade”. Lembrando que "portanto" é uma conjunção 

coordenativa conclusiva, "conquanto" e "embora" são conjunções subordinativas concessivas e 

"todavia" uma conjunção coordenativa adversativa. Para que "pois" seja sinônimo de "portanto", 

ou seja, para que constitua uma conjunção coordenativa conclusiva, o que não é requisitado 

pelo enunciado da questão, que isso fique bem claro, ela deveria vir posposta ao verbo, como 

no seguinte exemplo: "O mal é irremediável; deves, pois, conformar-te". Não é o que sucede 

 



com a frase em análise, na qual a conjunção "pois" vem anteposta ao verbo. Para mais detalhes, 

ver CEGALLA, D. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 

2010, p. 290). 

 

CARGO(S): ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, ATENDENTE 

RECREACIONISTA, CONDUTOR SAMU, MONITOR, ORIENTADOR SOCIAL, REDUTOR 

DE DANOS , SECRETÁRIO DE ESCOLA 

 

 

QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'D'. As duas ocorrências em que é usado o pronome 

“ele”, em destaque no terceiro parágrafo, servem para fazer respectivamente a retomada 

anafórica dos termos “leitor” (l. 17) e “livro” (l. 19), estando correta a alternativa D. Conferindo 

no próprio texto: “Sérgio Sant’Anna, autor de Um Crime Delicado e O Voo da Madrugada, 

responde que a literatura dá ao leitor uma possibilidade imperdível: “Ler não é só adquirir 

conhecimento ou experiência de vida. É também a possibilidade de ter outra vida, de viver o 

imaginário. E não é só o escritor que tem isso. O leitor também tem. Ele [leitor] é um cara que 

vive dupla ou triplamente”. E acrescentou: “A literatura é um ato de prazer, que não deve ter 

segundas intenções. Ela dá aos leitores um espaço muito maior. Se você está lendo um livro, 

se vê obrigado a criar junto com ele [livro], algo que, na televisão, não existe.”. 

 

 

QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'C'. Os travessões estão separando uma explicação 

acrescentada pela autora do texto: “Além das metas de sempre – parar de fumar, perder uns 

quilos, se matricular na academia de ginástica, etc. –, minha proposta é que cada um de nós se 

arrisque a descobrir a literatura”. Está correta a primeira afirmação. Já “etc” (l. 06) vem 

acompanhado de ponto porque este é usado no final não de siglas, senão de abreviaturas, 

como é o caso de “et cetera”.  Siglas e abreviaturas, obviamente, são elementos distintos. Está 

incorreta a segunda afirmação. Conforme Cegalla (2010, p. 434), “costuma-se aspear 

expressões ou conceitos que se deseja pôr em evidência”. Esta pode ser uma razões de “não 

tenho tempo para ler” aparecer entre aspas no texto. Está correta a terceira afirmação. Assim, 

a resposta certa para a questão está localizada na alternativa C. 

 

 

 

MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 

 

CARGO(S): ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, ATENDENTE 

RECREACIONISTA, CONDUTOR SAMU, MONITOR, ORIENTADOR SOCIAL, REDUTOR 

DE DANOS , SECRETÁRIO DE ESCOLA 

 

 

 

QUESTÃO: 19 - ANULADA. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente nas 

normas que foram divulgadas através do Edital, de 27 de setembro de 2019 e do Anexo V – 

Programas Prova Base, na mesma data, e na retificação ao edital de 16 de outubro de 2019. 

 

A questão 19 foi embasada na Lei Orgânica do Município de São Borja, disponível 
em https://www.saoborja.rs.gov.br/, na data da abertura do concurso, e o Art. 11 da referida Lei, 
que serviu de base para a elaboração da referida questão, ora recorrida, assim dispõe: 
 

“Art. 11 – A Câmara Municipal de Vereadores poderá ser convocada extraordinariamente pelo 
Prefeito, Presidente do Legislativo, por um terço (1/3) dos Vereadores, pela Comissão 
Representativa ou cinco por cento (5%) dos eleitores do Município, sempre que a matéria for 
do interesse público e urgente a manifestação legislativa.”  (Grifamos) 

 

Inicialmente, salientamos que o enunciado da questão ao questionar “a quem NÃO cabe essa 
convocação”, divergiu das disposições do Art. 11 acima transcrito. 

 

https://www.saoborja.rs.gov.br/


 

Desta forma entendemos que, a forma como foi redigido o questionamento da questão 19 
prejudicou a interpretação por parte dos candidatos para a resolução da questão, não 
oferecendo uma resposta certa entre as alternativas apresentadas. 
 

Portanto, a banca com vistas a manter a idoneidade da prova e do processo, acolhe os 
presentes recursos, anulando a questão 19. 
 

QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base única e 

exclusivamente nas normas que foram divulgadas através do Edital, de 27 de setembro de 2019 

e do Anexo V – Programas Prova Base, na mesma data, e na retificação ao edital de 16 de 

outubro de 2019. 

 

A questão 18 foi embasada na Lei Complementar nº 005/1995, que dispõe sobre Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de São Borja, disponível 
em https://www.saoborja.rs.gov.br/, na data da abertura do concurso, e o Art. 23 da referida Lei, 
que serviu de base para a elaboração da referida questão, ora recorrida, assim dispõe: 
 

“Art.23. O servidor nomeado em decorrência de aprovação em concurso público adquire 
estabilidade após dois anos de efetivo exercício, ressalvado o disposto no artigo 19 das 
Disposições Transitórias da Constituição Federal.” (Grifamos) 

 

Como podemos constatar pelas disposições do Art. 23 acima transcritas, a estabilidade é 
adquirida pelo servidor nomeado em decorrência de aprovação em concurso público após dois 
anos de exercício efetivo.                     
 

Salientamos que o artigo faz ressalva as disposições do Art. 19 das Disposições Transitórias 
da Constituição Federal, que se refere aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, 
em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, 
e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, que são 
considerados estáveis no serviço público. 
 

Destacamos, ainda, que corroboram com essa posição as disposições do Art. 22 quando 
estabelece que “ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo 
ficará sujeito a estágio probatório por período de até dois anos”, o mesmo período para a 
aquisição da estabilidade, e que não sofreu alteração do texto legal do referido Regime, até a 
data do edital do presente concurso. Desta forma, favorecendo aos empossados. 
 

Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “B” como resposta certa, 
segundo as disposições dos Art. 23 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do 
Município de São Borja. 
 

 

QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base única e 

exclusivamente nas normas que foram divulgadas através do Edital, de 27 de setembro de 2019 

e do Anexo V – Programas Prova Base, na mesma data, e na retificação ao edital de 16 de 

outubro de 2019. 

 

A questão 18 foi embasada na Lei Complementar nº 005/1995, que dispõe sobre Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de São Borja, disponível 
em https://www.saoborja.rs.gov.br/, na data da abertura do concurso, e o Art. 23 da referida Lei, 
que serviu de base para a elaboração da referida questão, ora recorrida, assim dispõe: 
 

“Art.23. O servidor nomeado em decorrência de aprovação em concurso público adquire 
estabilidade após dois anos de efetivo exercício, ressalvado o disposto no artigo 19 das 
Disposições Transitórias da Constituição Federal.” (Grifamos) 

 

 

https://www.saoborja.rs.gov.br/
https://www.saoborja.rs.gov.br/


Como podemos constatar pelas disposições do Art. 23 acima transcritas, a estabilidade é 
adquirida pelo servidor nomeado em decorrência de aprovação em concurso público após dois 
anos de exercício efetivo.                     
 

Salientamos que o artigo faz ressalva as disposições do Art. 19 das Disposições Transitórias 
da Constituição Federal, que se refere aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, 
em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, 
e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, que são 
considerados estáveis no serviço público. 
 

Destacamos, ainda, que corroboram com essa posição as disposições do Art. 22 quando 
estabelece que “ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo 
ficará sujeito a estágio probatório por período de até dois anos”, o mesmo período para a 
aquisição da estabilidade, e que não sofreu alteração do texto legal do referido Regime, até a 
data do edital do presente concurso. Desta forma, favorecendo aos empossados. 
 

Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “B” como resposta certa, 
segundo as disposições dos Art. 23 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do 
Município de São Borja. 
 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM ENFERMAGEM SAMU, 

TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA 
 

 
QUESTÃO: 14 - ANULADA. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente nas 

normas que foram divulgadas através do Edital, de 27 de setembro de 2019 e do Anexo V – 

Programas Prova Base, na mesma data, e na retificação ao edital de 16 de outubro de 2019. 

 

A questão 14 foi embasada na Lei Orgânica do Município de São Borja, disponível 
em https://www.saoborja.rs.gov.br/, na data da abertura do concurso, e o Art. 11 da referida Lei, 
que serviu de base para a elaboração da referida questão, ora recorrida, assim dispõe: 
 

“Art. 11 – A Câmara Municipal de Vereadores poderá ser convocada extraordinariamente pelo 
Prefeito, Presidente do Legislativo, por um terço (1/3) dos Vereadores, pela Comissão 
Representativa ou cinco por cento (5%) dos eleitores do Município, sempre que a matéria for 
do interesse público e urgente a manifestação legislativa.”  (Grifamos) 

 

Inicialmente, salientamos que o enunciado da questão ao questionar “a quem NÃO cabe essa 
convocação”, divergiu das disposições do Art. 11 acima transcrito. 
 

Desta forma entendemos que, a forma como foi redigido o questionamento da questão 14 
prejudicou a interpretação por parte dos candidatos para a resolução da questão, não 
oferecendo uma resposta certa entre as alternativas apresentadas. 
 

Portanto, a banca com vistas a manter a idoneidade da prova e do processo, acolhe os 
presentes recursos, anulando a questão 14. 
 
 
 

 

MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

 

CARGO(S): TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM ENFERMAGEM SAMU, 

TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA, ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, 

 

https://www.saoborja.rs.gov.br/


ATENDENTE RECREACIONISTA, CONDUTOR SAMU, MONITOR, ORIENTADOR SOCIAL, 

REDUTOR DE DANOS , SECRETÁRIO DE ESCOLA 

 

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão apresenta um problema utilizando as 

relações trigonométricas seno e cosseno. 

 

Portanto, sabe-se que a hipotenusa, ou seja, o lado de maior metragem em um triângulo 
retângulo (pois possui um ângulo interno de 90º) mede 15 metros. 
 

A partir desta importante informação temos que: 
 

Seno = 3/5 e que o seno = cateto oposto/hipotenusa, logo: 
 

3/5=cat opo/15 
 

cat opo = 3/5*15 = 9 
 

Cosseno = 4/5 e que cosseno = cateto adjacente/hipotenusa, logo 
 

4/5 = cat adj/15 
 

cat adj=4/5*15 = 12 
 

Somando as três medidas, temos: 15+12+9=36 
 

Argumentação inválida. 
 

Recurso indeferido. 
 

 

 

CARGO(S): TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

 

 

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'B'. A alternativa B afirma que é de competência do 

sistema de único de saúde, "Controlar e fiscalizar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde da comunidade". Esta alternativa está INCORRETA, 

pois conforme Art.200 da constituição federal de 1988, diz que:  II - executar as ações de 

vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 

 

Logo a lei afirma que o SUS EXECUTA essas ações. 
 

A alternativa B diz que o SUS CONTROLA, sendo assim a alternativa B, está INCORRETA. 

 

O Art. 6º da Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, apresenta a seguinte definição das ações 
que competem ao SUS: Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único 
de Saúde-SUS: I - a execução de ações. 

 

A alternativa B esta afirmando que controla essas ações. 
 

Neste sentido, controlar não é o mesmo que EXECUTAR. 
 

Logo a única alternativa que não compreende a uma competência do SUS e a alternativa B. 
 

Gabarito mantido. 

 

 

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'B'. A via enteral e onde recebe-se a substância via trato 
 



digestivo. Logo a via gástrica e conhecida quando o paciente faz uso de sonda nasoentérica 

e/ou gastronômica, nestas situações as medicações enterais são administradas diretamente 

por via gástrica, através destes dispositivos médicos. 

 

Logo a via gástrica e um tipo de via enteral. 
 

Conforme bibliografia atualizada: 
 

VOLPATO, A.C.B; PASSOS, V.C.S. Técnicas Básicas de Enfermagem: 5. Ed. São Paulo: 
Martinari, 2018. 
 

Gabarito mantido. 
   

 

NÍVEL SUPERIOR 

 

 

 

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 

CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL, CIRURGIÃO DENTISTA (ODONTÓLOGO), 

EDUCADOR FÍSICO, ENFERMEIRO , ENFERMEIRO SAMU, FARMACÊUTICO 

BIOQUÍMICO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO CLÍNICO GERAL 20H, 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H, MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, MÉDICO 

PEDIATRA, MÉDICO SAMU, MÉDICO TRAUMATOLOGISTA 20H, MÉDICO 

TRAUMATOLOGISTA 40H, MÉDICO VETERINÁRIO, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 

 

QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'C'. Como não existe o verbo “frequenciar” na língua 

portuguesa, o termo “frequencia” igualmente inexiste, estando correta a alternativa C. Já 

“historias” constitui a conjugação da segunda pessoa do singular do presente do modo indicativo 

do verbo “historiar”, “esta” é um pronome demonstrativo, “silencio” representa a conjugação da 

primeira pessoa do singular do presente do modo indicativo do verbo “silenciar” e “intimo” a 

conjugação da primeira pessoa do singular do modo indicativo do verbo “intimar”.   Quanto ao 

conteúdo "biossegurança", não tem qualquer relação com o enunciado desta questão, que trata 

da ortografia da língua portuguesa. 

 

 

QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'C'. A palavra “casca” (l. 31) não possui dígrafo, já que, 

para ser dígrafo, “sc” deve anteceder as vogais “e” ou “i”. Em “casca”, está antecedendo a vogal 

“a”. Desse modo, está correta a alternativa C. Já “lh”, “ss”, “rr” e “ch” respectivamente nas 

palavras “melhor”, “atravessa”, “corremos” e “chamam” constituem dígrafos que representam 

consoantes. 

 

 

MATÉRIA: CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 

CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL, CIRURGIÃO DENTISTA (ODONTÓLOGO), 

EDUCADOR FÍSICO, ENFERMEIRO , ENFERMEIRO SAMU, FARMACÊUTICO 

BIOQUÍMICO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO CLÍNICO GERAL 20H, 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H, MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, MÉDICO 

PEDIATRA, MÉDICO SAMU, MÉDICO TRAUMATOLOGISTA 20H, MÉDICO 

TRAUMATOLOGISTA 40H, MÉDICO VETERINÁRIO, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 



 

QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'D'. A referida questão solicita que os candidatos 

indiquem em que área do conhecimento Peter Handke e Olga Tokarczuk foram agraciados com 

o Prêmio Nobel: LITERATURA é a resposta correta. Ele venceu o prêmio e recebeu em 2019, 

ela embora tenha sido eleita em 2018, só pode ser agraciada em 2019. Esse detalhe não 

interfere em nada na interpretação da questão e na análise das alternativas. 

 

 

 

MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

 

CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL, CIRURGIÃO DENTISTA (ODONTÓLOGO), 

EDUCADOR FÍSICO, ENFERMEIRO , ENFERMEIRO SAMU, FARMACÊUTICO 

BIOQUÍMICO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO CLÍNICO GERAL 20H, 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H, MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, MÉDICO 

PEDIATRA, MÉDICO SAMU, MÉDICO TRAUMATOLOGISTA 20H, MÉDICO 

TRAUMATOLOGISTA 40H, MÉDICO VETERINÁRIO, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 

 

QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão trata de operações com conjuntos, ou 

seja, uma sequência de informações sobre determinados assuntos correlacionados. Lembrando 

que um elemento que pertence a um conjunto tem contagem única, ou seja, mesmo que 

pertença a dois ou três conjuntos ao mesmo tempo, será contado como uma única unidade. 

 

A partir desta informação preliminar atentamos para o seguinte: 
 

Gripe, vamos chamar de conjunto A. 
 

Inflamação na garganta, vamos chamar de conjunto B. 
 

Dor de cabeça, vamos chamar de conjunto C. 
 

Universo de pessoas: 150 pessoas. 
 

Então temos que a soma dos conjuntos deve totalizar 150 pessoas. E se um elemento constar 
em mais de um conjunto ele deve ser contado apenas uma vez. Isso quer dizer que devemos 
descontar o valor que apareça nas intersecções, logo: 
 

Vide imagem anexo com a resolução. 
 

Argumentação inválida. 
 

Recurso indeferido. 
 

 

Legenda: Resolução operações com conjuntos  



 
 

 

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL 

 

 

 

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada com base no Código de 

Ética da Profissão de Assistente Social, regulamentada pela lei 8.622/1993. Assim, todas as 

assertivas estão contidas no documento, mas apenas a primeira diz respeito aos princípios 

fundamentais, a segunda é parte das competências do conselho, a terceira, dos direitos e 

responsabilidades e a quarta, das relações com os usuários. Portanto, não há motivos que 

sustentem a anulação da questão. 

 

 

 

CARGO(S): CIRURGIÃO DENTISTA (ODONTÓLOGO) 

 

 

 

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com o relatório SB Brasil 2010, todas as 

assertivas estavam corretas. Em relação as assertivas abordadas no recurso, a II dissertava 

sobre os adultos e a III, sobre os idosos. 

 

 

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'E'. Pela importância dos instrumentos de planejamento 

em saúde bucal, esse tema é abordado no documento "A Saúde Bucal no SUS", de 2018, 

documento esse que é uma releitura do caderno de saúde bucal do Ministério da Saúde, mas 

já defasado por ser de 2006. 

 

 

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'D'. Segundo documento "A saúde bucal no Sistema 

Único de Saúde", 2018, a assertiva III está incorreta, pois em casos de realização de 

procedimentos invasivos em pacientes com neoplasias malignas deve-se solicitar radiografia 

panorâmica, visando à busca de possíveis focos infecciosos. Para a assertiva III estar correta, 

deveria estar escrito, outros exames conforme necessidade individual o que não está na prova 

do concurso. 

 

 

QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'A'. Segundo o documento "A saúde bucal no Sistema 

Único de Saúde", 2018, a resposta correta é a peça obtida por biópsia incisional, por ser um 

procedimento amostral, quanto mais seca e visualizável for a região operada, melhores serão 

as possibilidades de amostras que facilitem o trabalho do patologista. Após a obtenção da peça 

cirúrgica, seja por biópsia incisional ou excisional, o material deverá ser fixado em formol a 10% 

 



num volume de líquido de pelo menos dez vezes maior que a peça obtida para não sofrer 

deterioração. 

 

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'D'. Segundo documento "A saúde bucal no Sistema 

Único de Saúde", 2018, a única afirmativa incorreta é a primeira, pois em casos de dor após 

procedimentos de raspagem e alisamento subgengival, está indicada a prescrição de 

paracetamol 500 mg, em intervalos de 4 horas. As demais estão corretas. 

 

 

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'C'. Apesar de duas assertivas serem semelhantes, a 

resposta final não fica prejudicada, sendo ela a letra C. 
 

 

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'D'. Recursos destinados a compra de equipamentos e 

medicamentos não está previsto na Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Sendo 

corretas, apenas as assertivas I, II e III. 

 

 

 

CARGO(S): ENFERMEIRO 

 

 

 

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'B'. A biossegurança compreende um conjunto de ações 

destinadas a prevenir, controlar, mitigar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam 

interferir ou comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o meio ambiente. 

 

Neste sentido o programa 3 (cuidados e procedimentos gerais desenvolvidos pelo profissional 
de Enfermagem), aborda a questão da biossegurança, pois nos serviços de saúde e de suma 
importância e de competência do enfermeiro o conhecimento da biossegurança para 
desenvolver os procedimentos gerais e educação dos membros da equipe. 
 

Para uma assistência segura do paciente já citamos o programa 15.Programa Nacional de 
Segurança do paciente, pois envolve a biossegurança. 
 

Logo a questão complementa-se com o programa 12 do edital. 
 

Sendo assim, a questão envolve o programa 3, 12 e 15. 
 

Questão mantida. 
  

 

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'D'. O tema em questão abordado encontra-se no 

programa 14.Vigilância epidemiológica. Vigilância em saúde. 

 

Quando tratamos de Vigilância em saúde, abordamos também a vigilância em Saúde do 
Trabalhador. 

 

Logo a NR 32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE, e de 
fundamental importância o conhecimento para garantir a saúde do trabalhador.  
 

Sendo assim o tema encontra-se no programa 14. 
 

Segue bibliografia utilizada. 
 

- Ministério do trabalho. NR 32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE 
SAÚDE. Disponível em < http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR32.pdf>. 
 

- Ministério da saúde. Guia de Vigilância em saúde. 3ed. volume único. 2019. Pag. 679. 
 

 

http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR32.pdf


Questão mantida. 
 

  

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'A'. Consta no programa 11.Legislação em 

enfermagem. 

 

Bibliografia utilizada: Novo código de enfermagem. 
 

Questão mantida. 

 

 

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'D'. O uso do desfibrilador (desfibrilação) promove uma 

aplicação de corrente elétrica não sincronizada ao músculo cardíaco. O choque despolariza 

em conjunto todas as fibras musculares do miocárdio, tornando possível a reversão de arritmias 

graves como a TV e a FV sem pulso, permitindo ao nó sinusal retomar a geração e o controle 

do ritmo cardíaco. No uso do cardioversor (cardioversão), é aplicado o choque elétrico de 

maneira sincronizada, assim, o paciente deve estar monitorado no cardioversor e este deve 

estar com o botão de sincronismo ativado, pois a descarga elétrica é liberada na onda R, ou 

seja, no período refratário. 

 

Indicações 
A desfibrilação elétrica é indicada apenas nas situações de FV e TV sem pulso. 
A cardioversão elétrica é indicada nas situações de taquiarritmias como a fibrilação atrial (FA), 
flutter atrial, taquicardia paroxística supraventricular e taquicardias com complexo largo e com 
pulso. 

 

Logo toda a desfibrilação e não sinconizada e a cardioversão e sempre sincronizada. 

 

Bibliografia: 

 

Falcão, LUIZ; Costa, LUIZA; Amaral, JOSE. Emergências fundamentos e práticas. São Paulo: 
Martinari, 2010. 
 

Questão mantida. 

 

 

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'E'. A realização da higiene oral é essencial dentro os 

cuidados de enfermagem para paciente em uso de terapia de nutrição enteral. 

 

Conforme literaturas não há nenhuma periodicidade na realização da higiene oral a esses 
pacientes, cabe a cada instituição determinar seus protocolos referente a este cuidado. 
 

A alternativa E esta afirmando que na prescrição de enfermagem, deve constar a realização da 
higiene oral a cada 24h, portanto está INCORRETA, pois cabe a cada instituição implantar seu 
protocolo de cuidados a estes pacientes. 
 

Bibliografia utilizada: 

VOLPATO, A.C.B; PASSOS, V.C.S. Técnicas Básicas de Enfermagem: 5. Ed. São Paulo: 
Martinari, 2018. 
 

 

 
 

 

 

CARGO(S): ENFERMEIRO SAMU 

 

 

 

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme Regulamento Técnico dos Sistemas 
 



Estaduais de Urgência e Emergência, anexo da Portaria nº 2048 de Novembro, 2002, 

SISTEMAS ESTADUAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REGULAMENTO TÉCNICO é 

composto por: I Plano Estadual de atendimento às urgências e emergências. II Regulação 

médica de urgências e emergências. III Atendimento pré-hospitalar fixo. IV Atendimento pré-

hospitalar móvel. V Atendimento hospitalar. VI Transferência e transporte inter-hospitalar. VII 

Núcleo de educação em urgências. Disponível 

em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html 

 

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'A'. Segundo as unidades móveis para o atendimento 

de urgências do SAMU (192), as equipes podem ser compostas da seguinte forma: I – Unidade 

de suporte básico de vida terrestre (USB) – viatura tripulada por no mínimo 2 (dois) profissionais, 

sendo um condutor de veículo de urgência e um técnico ou auxiliar de enfermagem; II – Unidade 

de suporte avançado de vida terrestre (USA) – viatura tripulada por no mínimo 3 (três) 

profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência, um enfermeiro e um médico; III – 

Equipe de aeromédico – aeronave com equipe composta por no mínimo um médico e um 

enfermeiro; 26 IV – Equipe de embarcação – equipe composta por no mínimo 2 (dois) ou 3 (três) 

profissionais, de acordo com o tipo de atendimento a ser realizado, contando com o condutor 

da embarcação e um auxiliar/ técnico de enfermagem, em casos de suporte básico de vida, e 

um médico e um enfermeiro, em casos de suporte avançado de vida; V – Motolância – 

motocicleta conduzida por um profissional de nível técnico ou superior em enfermagem com 

treinamento para condução de motolância; e VI – Veículo de intervenção rápida (VIR) – veículo 

tripulado por no mínimo um condutor de veículo de urgência, um médico e um enfermeiro. 

Disponível 

em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_instrutivo_rede_atencao_urgencias.pd

f 

 

 

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'C'. Segundo Protocolo SAMU 192, suporte avançado 

de vida, Acidentes com animais peçonhentos, o profissional deve: Realizar avaliação primária 

(Protocolo AT1), com ênfase para: • Oximetria de pulso; • Administrar oxigênio (O2) por máscara 

facial em altos fluxos, se saturação de O2 < 94%. 2. Realizar avaliação secundária (Protocolo 

AT2). 3. Manter paciente em repouso absoluto. 4. Instalar acesso venoso e realizar reposição 

volêmica. 5. Considerar analgesia (Protocolo AC37). 6. Lavar a ferida com soro fisiológico e 

cobrir com curativo estéril seco. 7. Não utilizar torniquete. 8. Obter descrição, imagem ou o 

próprio animal (se morto e acondicionado em dispositivo fechado e protegido). 9. Realizar 

contato com a Regulação Médica para definição do encaminhamento e/ou unidade de saúde 

de destino. 10. Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 11. 

Considerar contato médico a médico com centro de controle de intoxicação da sua região. 12. 

Considerar transmissão da imagem do animal e da lesão para o centro de controle de 

intoxicação da sua região. Disponível 

em: http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/outubro/26/livro-avancado-2016.pdf 

 

 

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'E'. Segundo Protocolo SAMU 192, Suporte Avançado 

de Vida, no atendimento de múltiplas vítimas o SAMU utiliza o método START (Simple Triage 

and Rapid Treatment) para triagem das vítimas: Orientar as vítimas que estiverem caminhando 

no local do incidente (ou que consigam caminhar) para se retirar da cena, orientando um lugar 

adequado e classificar como VERDE. O processo de classificação da vítima é dinâmico e pode 

ocorrer a reclassificação de prioridade conforme evolução clínica. JumpSTART, método 

utilizado para triagem pediátrica. Durante a avaliação, são permitidos procedimentos breves, 

como abertura de vias aéreas ou controle de sangramento intenso. Disponível 

em: http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/outubro/26/livro-avancado-2016.pdf 

 

 

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'D'. Segundo Protocolo SAMU 192, Suporte Avançado 

de Vida, Síndromes tóxicas e seus principais agentes causais: Simpatomimética ou adrenérgica 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_instrutivo_rede_atencao_urgencias.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_instrutivo_rede_atencao_urgencias.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/outubro/26/livro-avancado-2016.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/outubro/26/livro-avancado-2016.pdf


Cocaína, anfetamínicos (derivados e análogos), descongestionantes nasais, cafeína, inibidores 

da monoamionoxidase (MAO) e teofilina ATox 3 - Anticolinérgica Atropina, antidepressivos 

tricíclicos, hioscina (escopolamina), ipratrópio, antipsicóticos, relaxantes musculares, 

neurolépticos, antiparkinsonianos e plantas da família Solanaceae Colinérgica ou 

anticolinesterásica Inseticidas organofosforados, carbamatos como o aldicarbe (chumbinho), 

fisostigmina e algumas espécies de cogumelos ATox 8  - Narcótica ou opioide (opiácea) 

Morfina, codeína, meperidina, tramadol, fentanil, propoxifeno, metadona, papaverina, heroína, 

buprenorfi na, oxicodona, hidrocodona, elixir paregórico, difenoxilato e loperamida ATox 11 - 

Depressiva (sedativohipnótica) Fenobarbital, tiopental, benzodiazepínicos e etanol ATox 11 e 

ATox 4 - Extrapiramidal Fenotiazínicos, butirofenonas, metoclopramida, bromoprida, fenciclidina 

e lítio ATox 11 - Metahemoglobinêmica Dapsona, fenazopiridina, nitratos, nitritos, 

nitrofurantoína, acetanilida, azul de metileno, furazolidona, piridina e sulfametoxazol -  Salicilato 

Ácido acetilsalicílico Bloqueador do canal de cálcio Verapamil.  Sinais e sintomas da Síndrome 

simpatomimética: Midríase, hiperrefl exia, hipertensão, taquicardia e arritmias, retenção 

urinária, piloereção, hipertermia, pele úmida com sudorese, mucosas secas, diminuição de 

ruídos intestinais, agitação psicomotora, convulsões, coma. Disponível 

em: http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/outubro/26/livro-avancado-2016.pdf 

  

 

CARGO(S): PSICÓLOGO 

 

 

 

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'A'. No Z-Teste (VAZ e ALCHIERI, 2016), a codificação 

correta para o determinante Sombreado Textura é Fc, cF, c. 

 

Não há duas alternativas iguais, os determinantes com codificação K maiúsculo e k minúsculo 
são diferentes. 
 

Referência:  VAZ, Cícero Emídio; ALCHIERI, João Carlos. Z-teste: Coletivo e individual: 
Técnica de Zulliger. 3ed. São Paulo: Hogrefe CETEPP, 2016 
 

 

 

CARGO(S): TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 

 

 

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'B'. A resposta está condizente com o texto da 

bibliografia, argumento encontra-se na página 264.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/outubro/26/livro-avancado-2016.pdf


 
CARGO(S): CALCETEIRO , ELETRICISTA , MECÂNICO, MOTORISTA, MÚSICO II, 
OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS, PEDREIRO, SERVENTE, SERVIÇOS 

GERAIS 
 

 
QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'A'. A primeira assertiva é verdadeira, pois está 
de acordo com o segundo parágrafo do texto. "Os resultados de um estudo recente 
realizado por pesquisadores britânicos sugerem que há uma relação bem mais profunda do 
que se pensava entre o momento de comer e o de se exercitar. É que, dependendo da 
ordem em que as duas coisas são realizadas, é possível ter um maior controle do nível 
de açúcar no sangue. E a pesquisa revelou que o cenário ideal para fazer atividade física 
é com a barriga vazia — antes de tomar café da manhã". Deve-se interpretar o que está 
dito no texto para responder a essa assertiva, pois nem sempre as informações estão 
explicitas no texto, elas podem estar implícitas também. 
 
A segunda assertiva é falsa, pois está em desacordo com o texto, L. 24-25: O próximo 
passo será avaliar os efeitos a longo prazo e se eles também valem para mulheres. 
 
A terceira assertiva é verdadeira, pois está de acordo com o texto, L. 31-32: Isso é bom 
porque mantém o nível de açúcar no sangue sob controle, algo essencial para diminuir o 
risco de diabetes e de doenças cardíacas. 

 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'B'. Na frase “Os resultados de um estudo recente” 
(l. 06), o termo sublinhado é um: Advérbio, pois, nessa frase e nesse contexto de uso da 
palavra, recente está caracterizando estudo, funcionando como adjetivo. 

 
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'E'. A primeira assertiva é falsa, pois, nesse caso, 
o “logo” traz uma ideia de tempo. 
 
Logo que acordamos, os níveis dessa proteína no organismo estão bem baixos por conta 
das muitas horas que passamos sem ingerir alimentos durante a noite. 
 
A segunda assertiva é verdadeira, pois “no entanto” introduz uma oração adversativa. 
 
Isso não significa, no entanto, uma maior perda de peso — ao menos não foi verificada 
nenhuma diferença considerável entre os dois grupos durante as seis semanas do estudo. 
 
A terceira assertiva é verdadeira, pois “segundo”, nesse caso, apresenta uma ideia 
de conformidade. 
 
Mas os efeitos benéficos para a saúde foram “profundos e positivos”, segundo um dos 
autores da pesquisa, Javier Gonzalez, da Universidade de Bath, na Inglaterra. 

 
QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'A'. Analisando novamente o texto, é possível dizer 
que ele é: Um texto informativo que traz esclarecimentos sobre a fazer exercícios físicos 
em jejum. A alternativa A é a única que apresenta uma definição correta sobre o texto, 
as outras alternativas trazem informações que não são possíveis através da leitura e 
interpretação do texto. 
 
 
 
 
 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 
CARGO(S): CALCETEIRO , ELETRICISTA , MECÂNICO, MOTORISTA, MÚSICO II, 
OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS, PEDREIRO, SERVENTE, SERVIÇOS 

GERAIS 



 

 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base única e 
exclusivamente nas normas que foram divulgadas através do Edital, de 27 de setembro de 
2019 e do Anexo V – Programas Prova Base, na mesma data, e na retificação ao edital de 
16 de outubro de 2019. 
 
A questão 21 foi embasada na Lei Orgânica do Município de São Borja, disponível em 
https://www.saoborja.rs.gov.br/, na data da abertura do concurso, e o Art. 60 da referida Lei, 
que serviu de base para a elaboração da referida questão, ora recorrida, assim dispõe: 
 
“Art. 60 – São auxiliares diretos do Prefeito: 
 
I – os Secretários Municipais, Chefe de Gabinete, Consultor Jurídico ou Diretores 
equivalentes; (NR – Emenda LOM nº 21 de 24/11/99) 
 
II – os subprefeitos. 
 
§ 1º – Os auxiliares diretos do Prefeito são de livre nomeação deste e farão declaração 
de bens no ato da respectiva posse” (grifamos) 
 
Inicialmente, salientamos que o enunciado da questão afirma que, de acordo com o Art. 60 
da Lei Orgânica de São Borja, são auxiliares diretos do Prefeito Municipal, exceto um dos 
relacionados nas cinco alternativas que não consta como auxiliar(es) direto do Prefeito 
Municipal. 
 
Como podemos constatar pela leitura das disposições do Art. 60 acima transcritas, são 
auxiliares diretos do Prefeito, os Secretários Municipais, o Chefe de Gabinete, o Consultor 
Jurídico e os Subprefeitos, conforme constou corretamente nas alternativas A, C, D e E, 
respectivamente. 
 
Os únicos que não são auxiliares diretos do Prefeito são os Vereadores Municipais, que 
constou na alternativa B da referida questão e que é a resposta correta. 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “B” como resposta certa, 
segundo as disposições dos Art. 60 Lei Orgânica do Município de São Borja. 
  

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
CARGO(S): CALCETEIRO , ELETRICISTA , MECÂNICO, MOTORISTA, MÚSICO II, 
OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS, PEDREIRO, SERVENTE, SERVIÇOS 

GERAIS 
 

 
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'B'. A prova de conhecimentos gerais trata de temas 
atuais internacionais, nacionais, estaduais ou locais, de diversas áreas, temas que por sua 
relevância cause impacto nos diversos canais de comunicação. Note-se que a canonização 
de Irmã Dulce esteve presente de forma marcante nos mais diversos veículos de 
comunicação do Brasil, visto que ela foi a primeira Santa brasileira. O fato foi capa de 
diversas revistas semanais, e sua biografia foi apresentada em diversos programas de 
rádio, TV e em sites de notícias da internet. Importante ressaltar também que o conteúdo 
da referida questão não possui conotação religiosa e sim, questionava sobre em que cidade 
Irmã Dulce desenvolveu suas obras sociais, a cidade de Salvador, fato esse amplamente 
divulgado na mídia. 
 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

https://www.saoborja.rs.gov.br/


 
CARGO(S): CALCETEIRO , ELETRICISTA , MECÂNICO, MOTORISTA, MÚSICO II, 
OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS, PEDREIRO, SERVENTE, SERVIÇOS 

GERAIS 
 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão é dividida em duas partes distintas, 
sendo que a primeira é informativa acerca do funcionamento do instrumento matemático 
apresentando sua forma, sequência e operacionalidade. A segunda parte é o 
questionamento em sim que busca fazer o candidato utilizar de senso crítico, observação e 
interpretação ao analisar a reprodução gráfica do ábaco com termos embaralhados, ou seja, 
numeração fora da ordem correta, bastando apenar reordená-la para responder. 
Argumentação inválida. Recurso indeferido. 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão trata de M.D.C. (máximo divisor 
comum) e claramente hipóteses múltiplas do M.D.C. não são viáveis por nem sequer 
constarem do rol de assertivas. A única hipótese que se pode logicamente constar é a do 
M.D.C. Argumentação inválida. Recurso indeferido. 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão pede transformação de horas em 
minutos. Analisemos então: 
 

2,6 horas, temos: duas horas inteiras mais uma fração de 0,6 hora 
2 horas = 120 minutos 
0,6 hora = 60 minutos x 0,6 = 36 minutos 
Somando 120 + 36 = 156 minutos 
 
Argumentação inválida. Recurso indeferido. 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'B'. A simples alegação de que a questão está mal 
formulada não é critério suficiente para sua alteração ou anulação. Levando em 
consideração que ela apresenta apenas uma alternativa correta e que está dentro do 
conteúdo previsto no edital, não há motivos para quaisquer alterações. 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão trata de raciocínio lógico matemático 
dedutivo, ou seja, a partir das informações dadas na questão é que se realizam as 
interpretações necessárias, deixando totalmente de fora qualquer senso comum e lógicas 
que não sejam as dadas na questão. 
 

Os três praticam determinado esporte. Vejamos o que segue: 

 

 Quem faz balé não usa salto alto. 
 
o (unicamente na realidade da questão) quem usar salto está eliminado desta 

possibilidade. 
 

 Dorival não faz musculação. 
 
o Não se pode pensar, no âmbito da questão, que Dorival faça musculação. 
 

 Quem faz capoeira não usa sandálias. 
 
o (unicamente na realidade da questão) quem usar sandálias está eliminado desta 

possibilidade. 
 

 Everton não faz musculação. 
 
o Não se pode pensar, no âmbito da questão, que Everton faça musculação. 

 



 

Após essa interpretação ainda temos os seguintes dados: 

 
 

 Geni usa salto alto. 
 

 Dorival usa sandálias. 
 

 Everton usa tênis. 
 

 

Podemos fazer o seguinte cruzamento: 

 
 

 Quem faz balé não usa salto alto. 
 
o (unicamente na realidade da questão) quem usar salto está eliminado desta 

possibilidade. 
 
o Geni não pode ser quem faz balé, pois usa salto alto. 
 
 
 

 Dorival não faz musculação. 
 
o Não se pode pensar, no âmbito da questão, que Dorival faça musculação. 
 

 Quem faz capoeira não usa sandálias. 
 
o (unicamente na realidade da questão) quem usar sandálias está eliminado desta 

possibilidade. 
 
o Dorival não pode ser quem faz capoeira pois usa sandálias. 
 

 Everton não faz musculação. 
 
o Não se pode pensar, no âmbito da questão, que Everton faça musculação. 

 
 

Dessa leitura temos o seguinte: 

 

Se Dorival e Everton não fazem musculação e, um deles faz, só pode ser a Geni. Como 
Dorival usa sandálias e, quem usa sandálias não é quem faz capoeira, só quem pode 
praticar capoeira é o Everton. E, finalmente, Dorival faz o balé. Apenas seguindo as pistas 
dadas pela questão, sem utilizar senso externo a realidade dela, depreende-se a resposta 
adequada. 
 
Argumentação inválida. Recurso indeferido. 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'A'. A divisão de frações se resolve da seguinte 
maneira: 
 
1º - conserva-se a primeira fração 
 
2º - troca-se a divisão por multiplicação 
 
3º - inverte-se a segunda fração (denominador vira numerador e vice-versa) 



 
4º - procede-se como se fosse uma multiplicação normal 
 
  

Legenda: Resolução de divisão de frações 

   
 

NÍVEL MÉDIO 
 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 
CARGO(S): FISCAL AMBIENTAL, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, TÉCNICO EM 

INFORMÁTICA, AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR, DESENHISTA, FISCAL DE 
RENDAS , TOPÓGRAFO 

 

 

 
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'E'. Analisando-se as opções oferecidas nas 
alternativas, as lacunas tracejadas do primeiro parágrafo seriam corretamente preenchidas 
da seguinte forma: “Ele sugeria que eu contratasse um desses “profissionais” para arrumar 
a minha mesa” e “Embora venha cogitando ter uma mesa organizada há umas duas 
décadas, na minha bagunça pessoal eu acho tudo e perco quase nada”. A regência verbal 
de “arrumar” quando significa “ordenar” não requisita o uso da preposição “a”, o que torna 
incorreto o preenchimento da primeira lacuna com “à”, independentemente de vir antes de 
um pronome possessivo feminino. No segundo caso, tem-se o verbo “haver” indicando 
tempo, devendo ser a lacuna preenchida com “há”. Dessa forma, está correta a alternativa 
E. 

 

 
QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'D'. O termo “desmamadas” (l. 11) é decorrente do 
processo de formação de palavras denominado derivação parassintética, pois é formado 
pelo prefixo “des”, pelo radical “mam”, que tem como base o substantivo “mama”, e pelo 
sufixo “adas”. Na derivação parassintética, anexa-se ao mesmo tempo um prefixo e um 
sufixo ao radical da palavra. Assim, está correta a alternativa D. 

 

 
QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'B'. Na frase “Embora venha cogitando ter uma 
mesa organizada há umas duas décadas, na minha bagunça pessoal eu acho tudo e perco 
quase nada”, a conjunção “embora” (l. 06), para continuar exprimindo a ideia de concessão, 
deve ser substituída por “conquanto”, estando correta a alternativa B. Lembrando que 
“porquanto” é uma conjunção coordenativa explicativa, “enquanto” uma conjunção 
subordinativa temporal, “consoante” uma conjunção subordinativa conformativa e “de sorte 
que” uma locução conjuntiva subordinativa consecutiva. É rigorosamente verdadeiro o que 
aponta quem interpôs o recurso com referência a esta questão. A conjunção "enquanto" não 
exprime ideia de concessão, não podendo ser a resposta correta para a questão. 
 

 

 
CARGO(S): AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR, TOPÓGRAFO 

 

 



 
QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'E'. No excerto “Quando essa crença fracassa, aí é 
hora de buscar o happiness coach (treinador de felicidade), o dating coach (treinador de 
relacionamentos amorosos), o health coach (treinador de saúde)” (l. 41-43), para manter a 
correta separação das expressões e, por consequência, não prejudicar o sentido original da 
mensagem, os parênteses podem ser substituídos por travessões, estando correta a 
alternativa E. Os dois pontos não substituem os parênteses no referido excerto, pois não 
mantêm a correta separação das expressões e, por consequência, prejudicam o sentido 
original da mensagem. 
 

 

QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'A'. Na frase “Ele sugeria que eu contratasse um 
desses “profissionais” para arrumar a minha mesa”, que sucede o excerto "Na semana 
passada, um amigo me enviou um e-mail com o anúncio de um personal organizer", o 
pronome “ele” está fazendo a retomada anafórica da palavra “amigo”, que é o sujeito da 
oração anterior. Além disso, logo na linha 08 do texto, a autora escreve: "Mas há algo bem 
interessante na brincadeira do meu amigo", desfazendo qualquer dúvida de que a sugestão 
recebida pela autora foi por ela encarada como uma brincadeira. Assim, está correta a 
alternativa A. 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 

 
CARGO(S): FISCAL AMBIENTAL, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, TÉCNICO EM 

INFORMÁTICA, AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR, DESENHISTA, FISCAL DE 
RENDAS , TOPÓGRAFO 

 

 

 
QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi elaborada com base única e 
exclusivamente nas normas que foram divulgadas através do Edital, de 27 de setembro de 
2019 e do Anexo V – Programas Prova Base, na mesma data, e na retificação ao edital de 
16 de outubro de 2019. 
 
A questão 12 foi embasada na Lei Municipal nº 3.800/2007 que dispõe sobre Plano de 
Carreira dos Servidores Públicos da Administração Direta do Poder Executivo do Município 
de São Borja, disponível em https://www.saoborja.rs.gov.br/, na data da abertura do 
concurso, e o Art. 21 da referida Lei, que serviu de base para a elaboração da referida 
questão, ora recorrida, assim dispõe: 
 
“Art. 21. A avaliação a que se refere esta seção será realizada anualmente até o mês de 
outubro através de Comissão Especial formada em cada Secretaria, Consultoria, Assessoria 
ou Gabinete, composta pelo titular da pasta, pela chefia imediata e por no mínimo dois 
servidores estatutários não investidos em cargos em comissão, com respectivos suplentes. 
 
§ 1º Os servidores integrantes da comissão de avaliação, serão substituídos por seus 
suplentes, e vice-versa, quando avaliados. 
 
§ 2º Nas Secretarias, Consultorias, Assessorias ou Gabinetes, que possuírem menos de 6 
(seis) servidores estatutários, será constituída uma única comissão entre si, composta pelos 
titulares das pastas e mais um servidor de cada uma delas.” 
 
Incialmente, salientamos que a redação da primeira assertiva da questão 12, não modificou 
as disposições do caput do Art. 21 acima transcrito, visto que a palavra utilizada “Plano”, 
corresponde ao Plano de Carreira dos Servidores Públicos da Administração Direta do 
Poder Executivo do Município de São Borja, mencionado no enunciado da referida questão. 
 
Entendemos que a forma como foi redigida a primeira assertiva (A avaliação a que se refere 
o referido Plano será realizada anualmente até o mês de outubro através de Comissão 
Especial formada em cada Secretaria, Consultoria, Assessoria ou Gabinete), em nada 
modificou as disposições do Art. 21 e tampouco prejudicou a interpretação por parte dos 
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candidatos para a resolução da questão. Assim a primeira assertiva da questão 12 se 
encontra perfeitamente correta. 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “D” como resposta certa, 
visto que a ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é C-C-C-
I, segundo as disposições dos Art. 21 do Plano de Carreira dos Servidores Públicos da 
Administração Direta do Poder Executivo do Município de São Borja. 
 

QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi elaborada com base única e 
exclusivamente nas normas que foram divulgadas através do Edital, de 27 de setembro de 
2019 e do Anexo V – Programas Prova Base, na mesma data, e na retificação ao edital de 
16 de outubro de 2019. 
 
A questão 18 foi embasada na Lei Municipal nº 3.800/2007 que dispõe sobre Plano de 
Carreira dos Servidores Públicos da Administração Direta do Poder Executivo do Município 
de São Borja, disponível em https://www.saoborja.rs.gov.br/, na data da abertura do 
concurso, e o Art. 38 da referida Lei, que serviu de base para a elaboração da referida 
questão, ora recorrida, assim dispõe: 
 
“Art. 38. O regime de dedicação exclusiva é privativo das funções técnicas de nível 
médio e superior, constantes dos cargos dos níveis 8 a 12, e outros definidas neste 
artigo, sendo incompatível com o exercício cumulativo de cargos, empregos ou funções, 
bem como de qualquer outra atividade pública ou privada. 
 
§ 1º – É considerada dedicação exclusiva a disponibilidade do servidor em tempo integral 
para o cargo que exerce na municipalidade independente de dia e horário. 
 
§ 2º – O servidor convocado para trabalho em regime de dedicação exclusiva assinará termo 
de compromisso em que declare vincular-se ao regime e cumprir as condições inerentes ao 
mesmo, fazendo jus aos seus benefícios enquanto nele permanecer. 
 
§ 3º – Além dos servidores ocupantes dos cargos dos níveis previstos no caput deste artigo, 
poderão também ser convocados para o regime de dedicação exclusiva, mesmo que o 
regime de trabalho seja de 40 horas semanais, os servidores ocupantes dos seguintes 
cargos: a) Agente Administrativo Auxiliar; b) Motorista; c) Mecânico; d) Mecânico 
Eletricista; e) Topógrafo; f) Fiscal de Obras e Posturas; g) Fiscal de Rendas; h) Fiscal de 
Transito; i) Escriturário; j) Operador de máquinas; k) Fiscal Sanitário; l) Auxiliar de Inspeção 
Sanitária.”(Grifamos) 
 
Art. 9º. Serão enquadrados em cada nível os seguintes cargos: 
 
(...) 
 
NÍVEL 7 – Topógrafo, Fiscal de Obras e Posturas, Fiscal de Rendas, Fiscal de Trânsito, 
Auxiliar de Inspeção Sanitária, Fiscal Sanitário, Técnico de Enfermagem, Atendente de 
Consultório Dentário, Agente Sanitário e Fiscal Ambiental; (NR – Lei nº 5.517/2019) 
 
NÍVEL 8 – Técnico em Contabilidade, Tesoureiro, Técnico em Informática e Técnico em 
Segurança no Trabalho.” (Grifamos) 
 
Incialmente, salientamos que o enunciado da questão 18 preservou o texto das disposições 
do caput do Art. 38, senão vejamos: “Segundo as disposições do Art. 38 do Plano de 
Carreira dos Servidores Públicos da Administração Direta do Poder Executivo do Município 
de São Borja, o regime de dedicação exclusiva é privativo das funções técnicas de nível 
médio e superior, constantes dos cargos dos níveis 8 a 12, e outros definidos no 
mencionado artigo.” (Grifamos) 
 
Como podemos constatar pelas disposições do § 3º do Art. 38 e do Art. 9º acima transcritas, 
além dos cargos dos níveis 8 a 12 (Nível 8 - Técnico de Contabilidade – Alternativa A e 
Técnico de Informática – Alternativa B), poderão, também, ser convocados para o regime 
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de dedicação exclusiva, os servidores ocupantes dos cargos de Agente Administrativo 
Auxiliar (alternativa D) e o Fiscal de Rendas (Alternativa E). 
 
O único cargo arrolado nas alternativas da questão 18, que pertence ao nível 7, e que não 
está relacionado nas disposições do § 3º do Art. 38 é o Técnico de Enfermagem (Alternativa 
C), que é a resposta certa da questão 18. 
 
Portanto, improcedentes os recursos, ficando mantida a alternativa “C” como resposta certa, 
segundo as disposições dos Art. 38 do Plano de Carreira dos Servidores Públicos da 
Administração Direta do Poder Executivo do Município de São Borja. 
 

QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada com base única e 
exclusivamente nas normas que foram divulgadas através do Edital, de 27 de setembro de 
2019 e do Anexo V – Programas Prova Base, na mesma data, e na retificação ao edital de 
16 de outubro de 2019. 
 
A questão 21 foi embasada na Lei Orgânica do Município de São Borja, disponível em 
https://www.saoborja.rs.gov.br/, na data da abertura do concurso, e o Art. 128 da referida 
Lei, que serviu de base para a elaboração da referida questão, ora recorrida, assim dispõe: 
 
“Art. 128 – A receita e a despesa pública obedecerão às seguintes leis de iniciativa do 
Poder Executivo: 
 
I – O plano Plurianual; 
 
II – As diretrizes Orçamentárias; 
 
III – Os Orçamentos anuais. 
 
§ 2º – A Lei Orçamentária Anual compreenderá: 
 
I – Orçamento fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da Administração direta e indireta, inclusive Fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público; 
 
 II – Orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direta ou 
indiretamente, detenha maioria do capital social, com direito a voto; 
 
III – Orçamento de Seguridade Social.” (Grifamos) 
 
Como podemos constatar pela leitura das disposições do § 2º do Art. 128 acima transcritas, 
comparada com as assertivas I, II e III da questão 21, foram preservadas integralmente a 
redação das disposições dos incisos I, II e III, respectivamente, do referido parágrafo. 
 
Entendemos que a forma como foi redigido o enunciado da questão 21 (Segundo as 
disposições do Art. 128 da Lei Orgânica do Município de São Borja, a Lei Orçamentária 
Anual, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, compreenderá), em nada modificou as 
disposições do § 2º do Art. 128 e tampouco prejudicou a interpretação por parte dos 
candidatos para a resolução da questão. Desta forma, todas as assertivas da questão 21 
estão corretas. 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “E” como resposta certa, 
visto que as assertivas I, II e III estão corretas, segundo as disposições dos Art. 128 Lei 
Orgânica do Município de São Borja. 

 

 
QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada com base única e 
exclusivamente nas normas que foram divulgadas através do Edital, de 27 de setembro de 
2019 e do Anexo V – Programas Prova Base, na mesma data, e na retificação ao edital de 
16 de outubro de 2019. 
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A questão 25 foi embasada na Lei Complementar nº 005/1995, que dispõe sobre Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de São Borja, disponível em 
https://www.saoborja.rs.gov.br/, na data da abertura do concurso, e os Art. 114 e 146 da 
referida Lei, que serviram de base para a elaboração da referida questão, ora recorrida, 
assim dispõem: 
 
“Art.114. Será considerado de efetivo exercício o período de afastamento em virtude 
de: 
 
I – férias; 
 
II – casamento, até oito dias; 
 
III – luto, até oito dias, por falecimento de cônjuge, pais, filhos, irmãos e 
companheiro(a); 
 
IV – luto, até dois dias, por falecimento de tios, padrasto, madrasta, cunhados, genro, 
nora, sogro, sogra, avô e avó; 
 
V – exercício de cargo de provimento em comissão, no Município; 
 
VI – convocação para obrigações decorrentes do serviço militar; 
 
VII – júri e outros serviços obrigatórios por lei; 
 
VIII – licença-prêmio; 
 
IX – licença-gestante; 
 
X – licença-paternidade; 
 
XI – licença à adotante; 
 
XII – licença para tratamento de saúde, inclusive por acidente em serviço ou moléstia 
profissional; 
 
XIII – licença por motivo de doença em pessoa da família, quando integral ou parcialmente 
remunerada; 
 
XIV – licença para concorrer a cargo eletivo; 
 
XV – licença para missão ou estudo, em outros pontos do território nacional ou no exterior, 
quando o afastamento houver sido autorizado pela autoridade competente; 
 
XVI – licença para exercer mandato eletivo no município; 
 
XVII – licença para desempenho de mandato classista; 
 
XVIII – faltas abonadas e justificadas; 
 
XIX – doação de sangue, por um dia. 
 
Art.146. A licença paternidade será de cinco dias a contar da data do nascimento ou 
adoção do filho, sem prejuízo da remuneração.” (Grifamos) 
 
Como podemos constatar pelas disposições do inciso III Art. 114 acima transcritas, o 
afastamento em virtude de luto pelo falecimento de filhos é até oito dias, conforme constou 
corretamente na alternativa E da questão 25, que é a resposta correta. 
 
Entretanto, o afastamento em virtude de casamento é até oito dias, e não até dez dias, como 
constou incorretamente na alternativa A da questão 25. 
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Da mesma forma que as demais alternativas estão com prazos incorretos, como podemos 
constatar pelas disposições dos incisos IV e XIX do Art. 114 e do Art. 146 acima transcritas. 
 
Nota-se que o enunciado da questão pede para marcar a alternativa correta. 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “E” como resposta certa, 
segundo as disposições dos Art. 114 e 146 do Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos do Município de São Borja. 
 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

 
CARGO(S): FISCAL AMBIENTAL, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, TÉCNICO EM 

INFORMÁTICA, AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR, DESENHISTA, FISCAL DE 
RENDAS , TOPÓGRAFO 

 

 

 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'E'. A referida questão foi elaborada tendo por base 
o item 1 do programa para a prova de Conhecimentos Gerais deste certame: "1. História do 
Estado e história do Munícipio e da região que o cerca." Nesse sentido, o tema da questão 
foi os museus do município de São Borja. Foram apresentadas três assertivas: Museu 
Getúlio Vargas, Apparício Silva Rillo e Museu Ergológico de Estância, todas corretas. E a 
fonte de pesquisa para a elaboração da questão foi o site da prefeitura de São Borja 
https://www.saoborja.rs.gov.br/index.php/turismo-e-cultura .  
 
Assim, mantida resposta, alternativa E. 

 

 
QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'E'. A referida questão foi elaborada tendo por base 
o item 1 do programa para a prova de Conhecimentos Gerais deste certame: "1. História do 
Estado e história do Munícipio e da região que o cerca." Nesse sentido, o tema da questão 
foi os museus do município de São Borja. Foram apresentadas três assertivas: Museu 
Getúlio Vargas, Apparício Silva Rillo e Museu Ergológico de Estância, todas corretas. E a 
fonte de pesquisa para a elaboração da questão foi o site da prefeitura de São Borja 
https://www.saoborja.rs.gov.br/index.php/turismo-e-cultura .  
 
Assim, mantida resposta, alternativa E. 
 

 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

 
CARGO(S): FISCAL AMBIENTAL, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, TÉCNICO EM 

INFORMÁTICA, AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR, DESENHISTA, FISCAL DE 
RENDAS , TOPÓGRAFO 

 

 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'A'. O ponto máximo de uma função de segundo 
grau é dado por duas coordenadas (x e y) não associadas aos valores das raízes da função. 
As raízes da função substituem a incógnita e após as devidas operações matemáticas 
igualam a equação a zero. 
 
O ponto máximo da função tem por fórmulas: 
 
coordenada x do vértice = - b dividido por 2a 
 
ordenada y do vértice = - delta dividido por 4 a 
 
o que nos interessa é a altura, ou seja, o valor de y no ponto máximo da função. 
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Resolvendo o delta temos que: 
 
4² - 4.(-1).10 
 
16 + 40 
 
delta = 56 
 
aplicando na fórmula fica -(56) dividido por 4 vezes (-1) 
 
realizando o jogo de sinal fica 56 dividido por 4 que é igual a 14. 
 
Interpretando a informação é o mesmo dizer que a altura máxima que a arma consegue 
atingir é de 14 km. 
 
Argumentação inválida. 
 
Recurso indeferido. 

 
QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'E'. O número estava legível na questão, mas o 
candidato poderia ter se manifestado no dia da aplicação caso, na prova aplicada, houvesse 
algum tipo de falha na impressão, quando, então, o caderno poderia ter sido substituído.  

 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão trata de porcentagem, portanto 
devemos sempre atentar a base a qual será aplicado o percentual. 
 
Vejamos, a questão não dá valor para o produto, então supondo que (para facilitar os 
cálculos) o valor seja R$ 100,00. Dando um desconto de 20%, ou seja, R$ 20,00 a 
mercadoria valerá R$ 80,00. Agora para retornar o preço para R$ 100,00 não será 20% que 
fará o valor atingir a meta, pois a base de aplicação do percentual atual está menor que a 
inicial. Logo, precisa-se de um percentual maior do que o inicialmente aplicado e que 
equivalerá aos R$ 20,00 em relação ao preço de R$ 80,00 (note que 20% de R$ 80,00 é R$ 
16,00 e o preço ficaria abaixo do inicial). Então o percentual adequado é 25% que de 
R$80,00 vale R$ 20,00, fazendo com que o preço volte ao mesmo valor inicial. 
 
Argumentação inválida. 
 
Recurso indeferido. 

 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'B'. Para realizar a divisão de polinômio por 
monômio, o modo mais fácil é desmembrá-lo e dividir parte a parte pelo numerador, então: 
 
6a²b² - 12ab + 3a²b³ , fica em partes: 
 
Primeiro membro: 
 
6a²b²/3ab = 6 dividido por 3 = 2 
 
a² dividido por a = a 
 
b² dividido por b = b 
 
juntando temos: 2ab 
 
Segundo membro: 
 
-12ab/3ab = -12 dividido por 3 = -4 
 
a dividido por a = 1 
 

 



b dividido por b = 1 
 
Juntando temos: -4.1.1= -4 
 
Terceiro termo: 
 
+ 3a²b³/3ab = 3 dividido por 3 = 1 
 
a² dividido por a = a 
 
b³ dividido por b = b² 
 
juntando temos: 1.a.b² = ab² 
 
Colocando os três termos juntos: 2ab - 4 + ab² 
 
Em ordem de grau: ab² + 2ab - 4 
 
Argumentação inválida. 
 
Recurso indeferido. 
 
  

 
CARGO(S): AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR, DESENHISTA, FISCAL DE 

RENDAS , TOPÓGRAFO 
 

 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão pede comparação entre frações, 
ordenando quem é maior que a outra. 
 
Vejamos: 
 
8/12 = 0,666 
 
12/21 = 0,57 
 
22/28 = 0,78 
 
Outra maneira de se comparar pode ser pelo M.M.C. que vale 84, gerando novas frações 
com mesmo denominador: 
 
X = 56/84 Y= 48/84 Z = 66/84 
 
Isso mostra que 
 
Z>X>Y 
 
Argumentação inválida. 
 
Recurso indeferido. 
  
 
 
 

 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 
CARGO(S): FISCAL AMBIENTAL 

 



 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'E'. O Município de São Borja possui legislação que 
contempla o cadastro técnico estadual, conforme apresentado a seguir: 
 
 A Lei Ordinária nº 4.499, de 30 de dezembro de 2011, que Regulamenta no Município de 
São Borja a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA prevista na Lei Federal nº 
6.938/81 e Lei Estadual nº 13.761/2011, e dá outras providências, define no seu artigo 
primeiro, e seus respectivos parágrafos a responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente 
Municipal, de integrar e atualizar a cadastro técnico estadual para atividades potencialmente 
poluidoras, conforme transcrito abaixo. 
  
“Art. 1º Nos termos inciso III, do art. 3º, da Lei Estadual nº 13.761/2011, compete a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMAM, em cooperação com a Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente - SEMA/RS e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis IBAMA, integrar e atualizar o Cadastro Técnico Estadual e o Cadastro Técnico 
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais 
das pessoas físicas ou jurídicas que exercem as atividades descritas no Anexo VIII da Lei 
Federal nº 6.938/81, e alterações posteriores, no Município de São Borja, sem prejuízo na 
criação de seu próprio Cadastro Técnico Municipal. 
 

 

 1º O Município de São Borja firmará Acordo de Cooperação Técnica com a 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA/RS, estabelecendo as regras de 
cooperação e delegação de competência para a fiscalização, controle, manutenção 
e atualização do Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente 
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais no âmbito do Município de São 
Borja. 
 

 2º Os recursos arrecadados com as multas recolhidas pelo Município por falta do 
Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais das pessoas físicas ou jurídicas que exercem 
as atividades no Município de São Borja, em virtude do Acordo de Cooperação 
Técnica previsto no § 1º, serão destinados: 
 

 
I - Programas de educação e fiscalização ambiental; 
 
II - Estruturação e implementação de sistemas, programas e projetos 
 
III - Capacitação dos servidores e agentes do órgão ambiental municipal; 
 
IV - Compra de materiais, equipamentos e veículos destinados ao controle, fiscalização e 
monitoramento ambiental. 
 

 

 3º Deverá a SMAM exigir para expedição de Licença de Operação de atividades e 
empreendimento sujeitos ao licenciamento ambiental, comprovante de inscrição da 
pessoa Física ou jurídica no Cadastro Técnico Estadual de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e o respectivo 
pagamento da TCFA - Municipal, definida no art. 3º desta Lei. 
 

 4º Até a implementação do Cadastro Técnico Estadual de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais pela SEMA/RS 
e a respectiva assinatura do Acordo de Cooperação Técnica, para atendimento ao 
inciso III do art. 3º da Lei Estadual nº 13.761/2011, será exigido pela SMAM para 
expedição de Licença de Operação para as atividades e empreendimentos sujeitas 
ao licenciamento ambiental apenas o pagamento da TCFA - Taxa de Controle e 
Fiscalização Ambiental, definida no art. 3º desta Lei.” 
 

 



 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'C'. O Município de São Borja possui legislação que 
contempla o cadastro técnico estadual, conforme apresentado a seguir: 
 
 A Lei Ordinária nº 4.499, de 30 de dezembro de 2011, que Regulamenta no Município de 
São Borja a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA prevista na Lei Federal nº 
6.938/81 e Lei Estadual nº 13.761/2011, e dá outras providências, define no seu artigo 
primeiro, e seus respectivos parágrafos a responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente 
Municipal, de integrar e atualizar a cadastro técnico estadual para atividades potencialmente 
poluidoras, conforme transcrito abaixo. 
 
 “Art. 1º Nos termos inciso III, do art. 3º, da Lei Estadual nº 13.761/2011, compete a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMAM, em cooperação com a Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente - SEMA/RS e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis IBAMA, integrar e atualizar o Cadastro Técnico Estadual e o Cadastro Técnico 
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais 
das pessoas físicas ou jurídicas que exercem as atividades descritas no Anexo VIII da Lei 
Federal nº 6.938/81, e alterações posteriores, no Município de São Borja, sem prejuízo na 
criação de seu próprio Cadastro Técnico Municipal. 
 

 

 1º O Município de São Borja firmará Acordo de Cooperação Técnica com a 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA/RS, estabelecendo as regras de 
cooperação e delegação de competência para a fiscalização, controle, manutenção 
e atualização do Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente 
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais no âmbito do Município de São 
Borja. 
 

 2º Os recursos arrecadados com as multas recolhidas pelo Município por falta do 
Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais das pessoas físicas ou jurídicas que exercem 
as atividades no Município de São Borja, em virtude do Acordo de Cooperação 
Técnica previsto no § 1º, serão destinados: 
 

 
I - Programas de educação e fiscalização ambiental; 
 
II - Estruturação e implementação de sistemas, programas e projetos 
 
III - Capacitação dos servidores e agentes do órgão ambiental municipal; 
 
IV - Compra de materiais, equipamentos e veículos destinados ao controle, fiscalização e 
monitoramento ambiental. 
 

 

 3º Deverá a SMAM exigir para expedição de Licença de Operação de atividades e 
empreendimento sujeitos ao licenciamento ambiental, comprovante de inscrição da 
pessoa Física ou jurídica no Cadastro Técnico Estadual de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e o respectivo 
pagamento da TCFA - Municipal, definida no art. 3º desta Lei. 
 

 4º Até a implementação do Cadastro Técnico Estadual de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais pela SEMA/RS 
e a respectiva assinatura do Acordo de Cooperação Técnica, para atendimento ao 
inciso III do art. 3º da Lei Estadual nº 13.761/2011, será exigido pela SMAM para 
expedição de Licença de Operação para as atividades e empreendimentos sujeitas 
ao licenciamento ambiental apenas o pagamento da TCFA - Taxa de Controle e 
Fiscalização Ambiental, definida no art. 3º desta Lei.” 
 

 

 



 
CARGO(S): TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'D'. Não há porque alterar/anular a questão. Para 
confirmar a veracidade da matriz basta executar o algoritmo que os dados de uma matriz 
são impressos e o algoritmo funciona normalmente. 
 
 

 
NÍVEL SUPERIOR 

 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 
CARGO(S): ADVOGADO, AGENTE ADMINISTRATIVO, ANALISTA DE TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO , ARQUITETO URBANISTA , ARQUIVISTA/ARQUIVOLOGISTA, 
AUDITOR FISCAL, PROFESSOR AEE, PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM 
PEDAGOGIA - ANOS INICIAIS , PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA , PROFESSOR DE GEOGRAFIA , PROFESSOR DE HISTÓRIA , 
PROFESSOR DE MATEMÁTICA, PROFESSOR DE PORTUGUÊS/ESPANHOL, 

PROFESSOR DE PORTUGUÊS/INGLÊS, PROFESSOR ORIENTADOR EDUCACIONAL 
, PROFESSOR SUPERVISOR, PSICOPEDAGOGA, TURISMÓLOGO 

 

 

 
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'E'. A palavra “istriônicos” (l. 07) está escrita 
incorretamente, pois o correto é “histriônicos”; “cinistras” (l. 10) está escrita incorretamente, 
pois o correto é “sinistras”; “corrosivo” (l. 13) está escrita corretamente; “imundície” (l. 28) 
está escrita corretamente. Assim, a resposta certa para a questão está localizada na 
alternativa E. 

 

 
QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'E'. Conforme o texto, Arthur Fleck é o nome do 
personagem Coringa, e não do ator que o interpreta, que é Joaquin Phoenix. Assim, está 
incorreta a alternativa A. Conforme o texto, “de cada músculo do seu corpo esquálido 
[entenda-se Coringa ou o ator que o interpreta, Joaquin Phoenix, e não o diretor do filme 
Todd Phillips] é erigida uma coreografia elegante e sincronicamente patética”. Assim, está 
incorreta a alternativa B. Conforme o texto, “Ele [o Coringa] cuida da mãe enferma, sofre 
discriminação, passa por dificuldades econômicas e não tem relação com ninguém além da 
família”. Assim, está incorreta a alternativa C. Conforme o texto, “A cidade é o contexto que 
torna o personagem violento, pois as cenas denunciam que os oprimidos se transformam 
em opressores e reproduzem o modo de vida de uma sociedade insana”. Não se trata, 
portanto, de um contexto bucólico o retratado no filme. Além disso, são os oprimidos que se 
transformam em opressores, e a recíproca não é necessariamente verdadeira neste caso, 
estando incorreta a alternativa D. Conforme o texto, “o longa-metragem nos mostra que é 
cada vez mais comum ver pessoas depressivas e ansiosas em grandes e médias cidades 
por causa da urbanização desigual”. Assim, está correta a alternativa E. 
 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 

 
CARGO(S): ADVOGADO, AGENTE ADMINISTRATIVO, ANALISTA DE TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO , ARQUITETO URBANISTA , ARQUIVISTA/ARQUIVOLOGISTA, 
AUDITOR FISCAL, PSICOPEDAGOGA, TURISMÓLOGO 

 

 

 
QUESTÃO: 14 - ANULADA. A questão foi elaborada com base única e exclusivamente nas 
normas que foram divulgadas através do Edital, de 27 de setembro de 2019 e do Anexo V 

 



– Programas Prova Base, na mesma data, e na retificação ao edital de 16 de outubro de 
2019. 
 
A questão 14 foi embasada na Lei Municipal nº 3.800/2007 que dispõe sobre Plano de 
Carreira dos Servidores Públicos da Administração Direta do Poder Executivo do Município 
de São Borja, disponível em https://www.saoborja.rs.gov.br/, na data da abertura do 
concurso, e o Art. 39 da referida Lei, que serviu de base para a elaboração da referida 
questão, ora recorrida, assim dispõe: 
 
“Art. 39. O servidor convocado para trabalhar em regime de dedicação exclusiva ou de 
convocação especial de 40 horas semanais perceberá sobre o vencimento básico do 
cargo que estiver investido, a seguinte gratificação: 
 
 I – Em regime de dedicação exclusiva: 
 
a) 150%(cento e cinquenta por cento), para o servidor que possuir regime de trabalho de 20 
horas semanais; 
 
b) 80%(oitenta por cento), para o servidor que possuir regime de trabalho de 30 ou 40 
horas semanais. 
 
 II – Em regime de convocação especial para trabalho de 40 horas semanais: 
 
a) 100%(cem por cento), para o servidor que possuir regime de trabalho de 20 horas 
semanais; 
 
b) 50%(cinquenta por cento), para o servidor que possuir regime de trabalho de 30 horas 
semanais. 
 
Parágrafo único. Ao servidor que possua incorporações a mesmo título com base 
nesta Lei ou na Lei nº 1.359 de 11 de outubro de 1985, será pago apenas a proporção 
das frações ainda não incorporadas. (Acrescentado pela Lei nº 3.830/2007)” (Grifamos) 
 
Inicialmente, salientamos que o enunciado da questão ao mencionar “o servidor convocado 
para trabalhar em regime de dedicação exclusiva de 40 horas”, divergiu das disposições do 
inciso I do Art. 39 acima transcrito. 
 
Desta forma entendemos que, a inclusão do termo “de 40 horas” juntamente com o regime 
dedicação exclusiva no enunciado da questão 14, prejudicou o entendimento por parte dos 
candidatos para a interpretação da questão. 
 
Portanto, a banca com vistas a manter a idoneidade da prova e do processo, acolhe os 
presentes recursos, anulando a questão 14. 

 
QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada com base única e 
exclusivamente nas normas que foram divulgadas através do Edital, de 27 de setembro de 
2019 e do Anexo V – Programas Prova Base, na mesma data, e na retificação ao edital de 
16 de outubro de 2019. 
 
A questão 19 foi embasada na Lei Orgânica do Município de São Borja, disponível em 
https://www.saoborja.rs.gov.br/, na data da abertura do concurso, e o Art. 48 da referida Lei, 
que serviu de base para a elaboração da referida questão, ora recorrida, assim dispõe: 
 
“Art. 48 – Será declarado vago, pela Câmara Municipal de Vereadores, o cargo de Prefeito 
e Vice-prefeito quando: 
 
I – Ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por crime funcional ou eleitoral, com pena 
acessória de perda do cargo; 
 
II – Deixar de tomar posse, sem motivo justo, aceito pela Câmara, dentro do prazo de dez 
(10) dias; 

 

https://www.saoborja.rs.gov.br/
https://www.saoborja.rs.gov.br/


 
III – Infringir as normas do artigo anterior; 
 
IV – Perder ou tiver suspensos os direitos políticos.” (Grifamos) 
 
Se comparadas as assertivas da questão 19 com as disposições do Art. 48 acima transcritas 
constatamos que: 
 
- Nas assertivas I e IV foram preservados integralmente o texto legal. Desta forma, as duas 
assertivas estão perfeitamente corretas. 
 
- Com relação a assertiva I, no texto legal o prazo correto para que o Prefeito e o Vice-
Prefeito tomem posse é dentro dos 10 (dez) dias, da data fixada para a posse, e não de 15 
(quinze) dias como constou incorreta na referida assertiva. Assim a assertiva I está 
incorreta. 
 
- Com relação a assertiva III, salientamos que o inciso III do Art. 48, nos remete ao Art. 47, 
conforme podemos constatar pela a transcrição acima. Porém as disposição de infringir às 
normas citadas no artigo anterior é do próprio Art. 48. O Art. 47 assim dispõe: 
 
“Art. 47 – As incompatibilidades e os impedimentos declarados para os Vereadores na 
presente Lei Orgânica estendem-se, no que forem aplicáveis, ao Prefeito e Vice-Prefeito.” 
 
Entendemos que a forma como foi redigida a assertiva III (Infringir as incompatibilidades e 
os impedimentos declarados para os Vereadores, na referida Lei Orgânica, no que forem 
aplicáveis ao Prefeito e Vice-Prefeito), em nada modificou as disposições do Art. 48 e 
tampouco prejudicou a interpretação por parte dos candidatos para a resolução da questão. 
Assim a assertiva III se encontra perfeitamente correta. 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “E” como resposta certa, 
visto que apenas as assertivas II, III e IV estão corretas, segundo as disposições dos Art. 
48 Lei Orgânica do Município de São Borja. 
  

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

 
CARGO(S): ADVOGADO, AGENTE ADMINISTRATIVO, ANALISTA DE TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO , ARQUITETO URBANISTA , ARQUIVISTA/ARQUIVOLOGISTA, 
AUDITOR FISCAL, PSICOPEDAGOGA, TURISMÓLOGO 

 

 

 
QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada a partir do item 2 do 
programa para a prova de conhecimento gerais divulgado no edital deste certame: tópicos 
atuais, internacionais, nacionais, estaduais ou locais, de diversas áreas, tais como 
segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, 
tecnologia, desenvolvimento sustentável e ecologia. Ressaltamos também, que de acordo 
com o item 6.1.1 do Edital "no que se refere à legislação, serão considerados os conteúdos 
publicados até a data de lançamento deste Edital, constantes nos Anexos V e VI.", ou seja, 
essa norma aplica-se apenas e exclusivamente aos conteúdos referentes à legislação e não 
ao aplicado ao conteúdo da referida questão, cujo tema central é o Prêmio Nobel da Paz de 
2019, acontecimento amplamente divulgado na mídia por ocasião do seu ocorrido. 

 

 
QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada a partir do item 2 do 
programa para a prova de conhecimento gerais divulgado no edital deste certame: tópicos 
atuais, internacionais, nacionais, estaduais ou locais, de diversas áreas, tais como 
segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, 
tecnologia, desenvolvimento sustentável e ecologia. Ressaltamos também, que de acordo 
com o item 6.1.1 do Edital "no que se refere à legislação, serão considerados os conteúdos 
publicados até a data de lançamento deste Edital, constantes nos Anexos V e VI.", ou seja, 
essa norma aplica-se apenas aos conteúdos referentes à legislação e não ao aplicado ao 

 



conteúdo da referida questão. A referida questão abordou como tema a canonização de 
Irmã Dulce, reconhecida pela primeira vez pelo Vaticano em maio de 2019 e noticiada e 
amplamente divulgada na imprensa a partir de julho de 2019 já tendo a data da cerimônia 
de canonização ocorrida em 13/10/19, como está divulgado em 
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/07/01/cerimonia-de-canonizacao-de-irma-dulce-
sera-realizada-em-outubro-no-vaticano.ghtml Assim, apenas a cerimônia ocorreu em 
outubro, o fato já era de amplo domínio público desde maio deste ano. 
 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR AEE, PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM PEDAGOGIA - 
ANOS INICIAIS , PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA , 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA , PROFESSOR DE HISTÓRIA , PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA, PROFESSOR DE PORTUGUÊS/ESPANHOL, PROFESSOR DE 

PORTUGUÊS/INGLÊS, PROFESSOR ORIENTADOR EDUCACIONAL , PROFESSOR 
SUPERVISOR 

 

 

 
QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'B'. A banca indefere o recurso, pois a LDBEN está 
inclusa no programa "Níveis e modalidades de ensino", portanto, está de acordo com o 
Edital de Abertura. 

 

 
QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'C'. A banca indefere o recurso, pois a LDBEN está 
inclusa no programa "Níveis e modalidades de ensino", portanto, está de acordo com o 
Edital de Abertura.  

 

 
QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'D'. A banca indefere os recursos apresentados, 
pois de acordo com a LDBEN, deve ser assegurado: acesso igualitário aos benefícios dos 
programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular, ou 
seja, que contemplem os diversos tipos de modalidades de ensino no Brasil (Educação 
Básica, Ensino Superior, Educação para Jovens e Adultos, Médio e Fundamental, Técnico). 
 
No gabarito é mencionado somente educação infantil e ensino fundamental, sendo que há 
outras modalidades para essa inclusão. 
 
Ainda, a LDBEN está inclusa no programa "Níveis e modalidades de ensino", portanto, está 
de acordo com o Edital de Abertura.  
 

 

QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'C'. Recursos indeferidos, pois o enunciado deixa 
claro que se trata do Plano de Carreira do Magistério de São Borja, em que consta 
exatamente o texto do enunciado da questão, bem como a resposta correta, 30 dias. Não 
há, entre as alternativas, o período de 45 dias para que houvesse ambiguidade com o 
parágrafo 3º da mesma lei, além disso, não há menção em profissionais do município em 
exercício nas unidades escolares do município. Portanto, não razões para anulação da 
questão. 

 

 
MATÉRIA: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR AEE, PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM PEDAGOGIA - 
ANOS INICIAIS , PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA , 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA , PROFESSOR DE HISTÓRIA , PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA, PROFESSOR DE PORTUGUÊS/ESPANHOL, PROFESSOR DE 

PORTUGUÊS/INGLÊS, PROFESSOR ORIENTADOR EDUCACIONAL , PROFESSOR 
SUPERVISOR 

 

 

 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'A'. A banca indefere os recursos, pois segundo 

 

https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/07/01/cerimonia-de-canonizacao-de-irma-dulce-sera-realizada-em-outubro-no-vaticano.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/07/01/cerimonia-de-canonizacao-de-irma-dulce-sera-realizada-em-outubro-no-vaticano.ghtml


Mittler, atualmente, a inclusão é tema de muitos debates tanto no contexto social como no 
escolar. A ideia que se tem de inclusão é a de fazer parte, inserir-se numa totalidade. Neste 
sentido, a inclusão na perspectiva educacional significa que as escolas devem possibilitar o 
acesso de todas as crianças aos meios regulares de ensino sem que haja barreiras de 
participação dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. Segundo Mittler (2003, 
p.16), A inclusão não diz respeito a colocar as crianças nas escolas regulares, mas a mudar 
as escolas para torná-las mais responsivas às necessidades de todas as crianças; diz 
respeito a ajudar todos os professores a aceitarem a responsabilidade quanto à 
aprendizagem de todas as crianças nas suas escolas e prepará-los para ensinarem aquelas 
crianças que estão atual e correntemente excluídas das escolas por qualquer razão. Isto se 
refere a todas as crianças que não estão beneficiando-se com a escolarização, e não 
apenas àquelas que são rotuladas com o termo “necessidades educacionais especiais”. 
 
 Fonte: MITTLER, Peter. Educação inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

 
QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'E'. A banca indefere os recursos, pois segundo 
Demo (2004), sendo a aprendizagem "dinâmica reconstrutiva" que ocorre de dentro para 
fora, não é a realidade externa que simplesmente se impõe ao sujeito, mas é ele que, no 
processo de aprendizagem, a capta de modo reconstrutivo, interpretativo ou hermenêutico. 
(Ou seja, as três assertivas estão corretas). 
 
Nesse processo, o aluno, construtor do seu próprio conhecimento, não pode permanecer, 
no contexto educativo, escutando, copiando e devolvendo de modo reprodutivo na prova. 
 
Fonte: DEMO, Pedro. Ser professor é cuidar que o aluno aprenda. Porto Alegre: Mediação, 
2004. 

 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 
CARGO(S): ADVOGADO 

 

 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'A'. Recurso não acolhido. O Presidente da 
República possui iniciativa para proposta de Emenda Constitucional, nos termos do art. 60 
da Constituição Federal. 

 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'C'. Recurso não ao acolhido. A alternativa C está 
de acordo com a sistemática do Código de Processo Civil. O risco da evicção surge quando 
o adquirente é demandado para a entrega da coisa, de forma que não há reparos a serem 
feitos a alternativa C. 
 

 

 
CARGO(S): AGENTE ADMINISTRATIVO 

 

 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi elaborada com base única e 
exclusivamente nas normas que foram divulgadas através do Edital, de 27 de setembro de 
2019 e do Anexo VI – Programas - Conhecimentos Específicos, na mesma data, e na 
retificação ao edital de 16 de outubro de 2019. 
 
Inicialmente, ponderamos que assunto abordado pela questão 32 – Licitações: Modalidades 
e Limites. Lei nº 8.666/1993 e Decreto nº 3.555/2000 - encontra-se perfeitamente 
enquadrado dentro do item 4 do programa do presente concurso, conforme transcrevemos 
a seguir: 
 
4) Licitações: Princípios, Definições, Compras, Alienações, Modalidades, Tipos, Limites, 
Dispensa, Inexigibilidade, Fases e Processo Licitatório e Contratos Administrativos segundo 
a Lei nº 8.666/1993, Lei 10.520/2002, Decreto 3.555/2000 e Decreto 5.450/2005 e suas 
alterações posteriores até a data de publicação do Edital de Abertura; (Grifamos) 
 

 



O Art. 23 da Lei 8.666/1993 em vigor, um dos artigos que serviram de base para elaboração 
da questão 32, assim dispõe: 
 
“Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior 
serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da 
contratação: 
 
I - para obras e serviços de engenharia: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) (Vide 
Decreto nº 9.412, de 2018) (Vigência) 
 
a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); (Redação dada pela Lei nº 
9.648, de 1998) (Vide Decreto nº 9.412, de 2018)(Vigência) 
 
b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); (Redação 
dada pela Lei nº 9.648, de 1998) (Vide Decreto nº 9.412, de 2018)(Vigência) 
 
c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); (Redação 
dada pela Lei nº 9.648, de 1998) (Vide Decreto nº 9.412, de 2018)(Vigência) 
 
II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: (Redação dada pela Lei nº 
9.648, de 1998) (Vide Decreto nº 9.412, de 2018) (Vigência) 
 
a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 
1998)(Vide Decreto nº 9.412, de 2018)(Vigência) 
 
b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais); (Redação dada 
pela Lei nº 9.648, de 1998)(Vide Decreto nº 9.412, de 2018)(Vigência) 
 
c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). (Redação dada 
pela Lei nº 9.648, de 1998)(Vide Decreto nº 9.412, de 2018)(Vigência) 
 
§ 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas 
parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à 
licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 
ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994) 
 
§ 2oNa execução de obras e serviços e nas compras de bens, parceladas nos termos do 
parágrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra, há de 
corresponder licitação distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução do 
objeto em licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
 
§ 3oA concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor de seu 
objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no art. 19, 
como nas concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais, admitindo-se 
neste último caso, observados os limites deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão 
ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou o convite, quando não 
houver fornecedor do bem ou serviço no País. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
 
§ 4oNos casos em que couber convite, a Administração poderá utilizar a tomada de 
preços e, em qualquer caso, a concorrência. 
 
§ 5oÉ vedada a utilização da modalidade "convite" ou "tomada de preços", conforme o caso, 
para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma 
natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, 
sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de "tomada de preços" ou 
"concorrência", respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de 
natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade 
diversa daquela do executor da obra ou serviço. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
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§ 6oAs organizações industriais da Administração Federal direta, em face de suas 
peculiaridades, obedecerão aos limites estabelecidos no inciso I deste artigo também para 
suas compras e serviços em geral, desde que para a aquisição de materiais aplicados 
exclusivamente na manutenção, reparo ou fabricação de meios operacionais bélicos 
pertencentes à União. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 
 
§ 7oNa compra de bens de natureza divisível e desde que não haja prejuízo para o conjunto 
ou complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à demandada na licitação, com 
vistas a ampliação da competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mínimo para 
preservar a economia de escala. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 
 
§ 8oNo caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos valores mencionados no caput 
deste artigo quando formado por até 3 (três) entes da Federação, e o triplo, quando formado 
por maior número. (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)” 
 
Como podemos constatar pela redação dos Incisos I e II do Art. 23 da Lei 8.666/1993, 
extraído do site www.planalto.gov.br, que houve alteração nos valores ali arrolados através 
do Decreto 9.412/2018, atualizando os referidos limites, senão vejamos: 
 
“Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos: 
 
I - para obras e serviços de engenharia: 
 
a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais); (grifamos) 
 
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil 
reais); e 
 
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos 
mil reais); e 
 
II - para compras e serviços não incluídos no inciso I: 
 
a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais); 
 
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta 
mil reais); e 
 
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta 
mil reais). 
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação. 
 
Brasília, 18 de junho de 2018; 197º da Independência e 130º da República. 
 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.6.2018 “(Grifamos) 
 
Como podemos constatar, a redação do artigo 23 da Lei 8.666/1993, alterada pela Lei 
9.648/1998, não sofreu alteração de sua redação através do Decreto nº 9.412/2018, mas 
apenas a atualização dos valores estabelecidos como limites no referido artigo, e que 
atualmente são adotados para fins de licitações por todas as esferas tanto Federal, como 
Estadual e Municipal, incluindo nestas as Prefeituras Municipais. 
 
Como podemos constatar pelos valores expostos no Art. 1º do Decreto 9.412/2018, os 
valores para obras e serviços de engenharia, cujo o valor estimado seja até R$ 
3.300.000,00, a Administração poderá adotar a modalidade tomada de preços. 
 
Entretanto, face as disposições do § 4º do Art. 23 acima transcritas, que estabelece que nos 
casos em que couber convite, a Administração poderá utilizar a tomada de preços e, em 
qualquer caso, a concorrência, a Administração tem a liberdade, segundo esse regramento, 
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de adotar a concorrência como modalidade para qualquer caso. Assim a Administração de 
Prefeitura Municipal poderá adotar, como modalidade de licitação para o processo licitatório 
referido na questão 32, a tomada de preços ou a concorrência. 
 
Portanto, improcedentes os recursos, ficando mantida a alternativa “D” como resposta certa, 
segundo o Art. 23 da Lei nº 8.666/1993, em vigor na data do edital do concurso. 

 
 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada com base única e 
exclusivamente nas normas que foram divulgadas através do Edital, de 27 de setembro de 
2019 e do Anexo VI – Programas - Conhecimentos Específicos, na mesma data, e na 
retificação ao edital de 16 de outubro de 2019. 
 
Inicialmente, ponderamos que assunto abordado pela questão 33 – Licitações: Dispensa, 
Inexigibilidade - encontra-se perfeitamente enquadrado dentro do item 4 do programa do 
presente concurso, conforme transcrevemos a seguir: 
 
4) Licitações: Princípios, Definições, Compras, Alienações, Modalidades, Tipos, Limites, 
Dispensa, Inexigibilidade, Fases e Processo Licitatório e Contratos Administrativos 
segundo a Lei nº 8.666/1993, Lei 10.520/2002, Decreto 3.555/2000 e Decreto 5.450/2005 
e suas alterações posteriores até a data de publicação do Edital de Abertura; 
(Grifamos) 
 
Os Art. 13, 24 e 25 da Lei 8.666/1993 em vigor, que serviram de base para elaboração da 
questão 33, assim dispõem: 
 
“Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a: 
 
I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; 
 
II - pareceres, perícias e avaliações em geral; 
 
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
 
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 
 
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 
 
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 
 
VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico.” (Grifamos) 
 
“Art. 24. É dispensável a licitação:  
 
I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite 
previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas 
de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no 
mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; (Redação dada 
pela Lei nº 9.648, de 1998) 
 
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na 
alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, 
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior 
vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
 
(...) 
 
XVI - para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da 
administração, e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços 
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de informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades 
que integrem a Administração Pública, criados para esse fim específico;  
 
(...) 
 
XXII - na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural 
com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação 
específica; (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)” (Grifamos) 
 
“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 
especial: 
 
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos 
por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de 
marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido 
pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o 
serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes; 
 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada 
a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 
 
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 
pública. 
 
§ 1oConsidera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no 
campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, 
publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos 
relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e 
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 
 
§ 2oNa hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado 
superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o 
fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de 
outras sanções legais cabíveis.” (Grifamos) 
 
Ponderamos que como regra, é obrigatória a licitação. Por exceção pode haver 
inexigibilidade e dispensa. Esta é dívida em dispensável e dispensada. Na dispensa há a 
possibilidade de licitação, mas a lei libera a Administração desse dever. No caso de licitação 
dispensável a lei apenas autoriza a dispensa, ficando esta a critério da autoridade 
responsável. Nos casos de licitação dispensada a lei diretamente impõe a dispensa, não 
cabendo outro caminho, referindo-se a bens móveis e imóveis. 
 
No caso da questão 33, trata-se de inexigibilidade de licitação, quando não é possível a 
competição, conforme consta no enunciado da referida questão. 
 
A alternativa B da questão 33, trata-se de um caso de licitação dispensável previsto no inciso 
XXII do Art. 24 acima transcrito, e que foi incluído na Lei 8.666/1993 através da Lei nº 
9.648/1998, com a redação alterada pela Lei 10.438/2002. Desta forma não se trata de uma 
hipótese de inexigibilidade de licitação apontada na Lei. 8.666/1993. 
 
A alternativa C da questão 33, trata-se de um caso de licitação dispensável previsto no 
inciso I do Art. 24 acima transcrito. Desta forma não se trata de uma hipótese de 
inexigibilidade de licitação apontada na Lei. 8.666/1993. 
 
A alternativa D e E da questão 33, tratam-se de dois casos de licitações dispensáveis 
previstos no inciso XVI do Art. 24 acima transcrito. Desta forma não se tratam de hipótese 
de inexigibilidade de licitação apontada na Lei. 8.666/1993. 
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A alternativa A, trata-se de uma hipótese de inexigibilidade de licitação previsto no inciso II 
do Art. 25, combinado com o inciso IV do Art. 13, ambos acima transcritos, e portanto a 
resposta correta da questão 33. 
 
Portanto, improcedentes os recursos, ficando mantida a alternativa “A” como resposta certa, 
segundo os Art. 13, 24 e 25 da Lei nº 8.666/1993, em vigor na data do edital do concurso. 
 

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base única e 
exclusivamente nas normas que foram divulgadas através do Edital, de 27 de setembro de 
2019 e do Anexo VI – Programas - Conhecimentos Específicos, na mesma data, e na 
retificação ao edital de 16 de outubro de 2019. 
 
Inicialmente, ponderamos que assunto abordado pela questão 34 – Expressões e 
Vocábulos Latinos de Uso Frequente nas Comunicações Administrativas - encontra-se 
perfeitamente enquadrado dentro do item 12 do programa do presente concurso, conforme 
transcrevemos a seguir: 
 
12) Expressões e Vocábulos Latinos de Uso Frequente nas Comunicações 
Administrativas; (Grifamos) 
 
Ponderamos que entre as atribuições do cargo de Agente Administrativo, de nível superior, 
está a de examinar processos; redigir pareceres e informações; redigir expedientes 
administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios e certidões com base 
nos registros existentes; elaborar e revisar ordens de serviço, instruções, exposições de 
motivos, projetos de lei, minutas de decreto e outros, conforme consta no Anexo I do 
edital do presente certame. (Grifamos) 
 
Salientamos, ainda, que a Administração Pública, segundo estabelece a Constituição da 
República, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade e que a redação dos documentos oficiais está reservada um papel fundamental 
na efetiva realização desses princípios. 
 
Kaspary, Adalberto J., Redação Oficial – Normas e Modelos, Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2017, que é referência consagrada no tema que foi objeto da questão, e 
que serviu de base para a elaboração da questão 34, no Capítulo 5 – Expressões e 
Vocábulos Latinos de Uso Frequente nas Comunicações Administrativas Oficiais, relaciona 
uma série dessas expressões e vocábulos mais utilizados na redação oficial, e entre outros 
estão: 
 
- Ab initio que tem o significado: desde o princípio; 
 
- De plano que tem o significado: sem dificuldade, sem formalidade, imediatamente; 
 
- Lato sensu que tem significado: em sentido amplo, em sentido geral; 
 
- Sine die tem o significado: sem dia fixado, sem data marcada. 
 
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 3.1.22, daquele diploma. 
 
Portanto, improcedentes os recursos, ficando mantida a alternativa “B” como resposta certa, 
visto que a ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é C-I-C-
C, segundo Kaspary (2017) pág. 58, 60, 62 a e 63. 
 

 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi elaborada com base única e 

 



exclusivamente nas normas que foram divulgadas através do Edital, de 27 de setembro de 
2019 e do Anexo VI – Programas - Conhecimentos Específicos, na mesma data, e na 
retificação ao edital de 16 de outubro de 2019. 
 
Inicialmente, ponderamos que assunto abordado pela questão 35 – Atos Administrativos. 
Modelos e Documentos - encontram-se perfeitamente enquadrado dentro dos itens 2 e 14 
do programa do presente concurso, conforme transcrevemos a seguir: 
 
2) Atos Administrativos; 14) Modelos e Documentos; (Grifamos) 
 
Beltrão, Odacir e Beltrão, Mariúsa, Correspondência – Linguagem & Comunicação São 
Paulo: Atlas, 2011 que é referência consagrada no tema que foi objeto da questão, e que 
foi um dos autores que serviram de base para a elaboração da questão 35, no Capítulo – 
Modelos e Comentários, e mais precisamente no item 16, traz diversos conceitos sobre 
certidão, entre eles esse que foi utilizado na assertiva I da questão 35.Assim, tal conceito 
está presente, além no autor mencionado, em outros autores consagrados, tais como 
Kaspary, Adalberto J., Redação Oficial – Normas e Modelos, Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2017, que tradam sobre tema, como sendo um conceito já consolidado 
a respeito do documento certidão. 
 
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 3.1.22, daquele diploma. 
 
Portanto, improcedentes os recursos, ficando mantida a alternativa “D” como resposta certa, 
visto que apenas as assertivas I e III estão corretas, segundo Beltrão e Beltrão (2011) pág. 
184 e 185. 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada com base única e 
exclusivamente nas normas que foram divulgadas através do Edital, de 27 de setembro de 
2019 e do Anexo VI – Programas - Conhecimentos Específicos, na mesma data, e na 
retificação ao edital de 16 de outubro de 2019. 
 
Inicialmente, ponderamos que assunto abordado pela questão 39 – Conceitos Relacionados 
à Administração de Materiais e a Logística - encontram-se perfeitamente enquadrado dentro 
do item 28 do programa do presente concurso, conforme transcrevemos a seguir: 
 
28) Conceitos Relacionados à Administração de Materiais e a Logística; (Grifamos) 
 
Moura, Cassia E. de, Gestão de Estoques – Ação e Monitoramento na Cadeira de Logística 
Integrada, Rio de Janeiros: Editora Ciência Moderna, 2004, que é referência consagrada no 
tema que foi objeto da questão, e que foi um dos autores que serviram de base para a 
elaboração da questão 39, ao final de sua obra traz um glossário de logística com o objetivo 
de facilitar o entendimento de palavras, termos, nomes, siglas expressões utilizadas nas 
diversas áreas relacionadas à Logística, e alguns termos que frequentemente são utilizados 
no vocabulário corporativo. 
 
Segundo Moura (2004) e-commerce é a realização de toda a cadeia de valor dos processos 
de negócio num ambiente eletrônico, por meio da aplicação intensiva das tecnologias de 
comunicação e de informação, atendendo aos objetivos de negócio-a-negócio, negócio-a-
consumidor e consumidor-a-negócio. O comércio eletrônico se divide em dois grandes 
segmentos: B2B – Business to Business e B2C – Business to Consumer. 
 
Salientamos, ainda, que outros autores consagrados no tema que foi objeto da questão 39, 
tais como Dias, Marco Aurélio P., Administração de Materiais - Princípios, Conceitos e 
Gestão, São Paulo:Atlas,2012 e Castiglioni, José Antônio de Matos, Logística Operacional 
– Guia Prático, São Paulo: Érica, 2013, também ao final de suas obras trazem, 

 



respectivamente, um apêndice e um glossário da logística, onde constam em ambos os 
termos BTB ou B2B como Business-to-Business ou Comércio Eletrônico entre Empresas e 
BTC ou B2C como Business-to-Consumer ou Comércio Eletrônico de Empresas para o 
Consumidor. 
 
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 3.1.22, daquele diploma. 
 
Portanto, improcedentes os recursos, ficando mantida a alternativa “A” como resposta certa, 
visto, segundo Moura (2004) pág. 268 e 300. 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi elaborada com base única e 
exclusivamente nas normas que foram divulgadas através do Edital, de 27 de setembro de 
2019 e do Anexo VI – Programas - Conhecimentos Específicos, na mesma data, e na 
retificação ao edital de 16 de outubro de 2019. 
 
Inicialmente, ponderamos que assunto abordado pela questão 40 – Conceitos Básicos da 
Administração - encontram-se perfeitamente enquadrado dentro do item 6 do programa do 
presente concurso, conforme transcrevemos a seguir: 
 
6) Conceitos Básicos da Administração; (Grifamos) 
 
Maximiano, Antônio Cesar Amaru, Introdução à Administração, São Paulo: Atlas, 2017, que 
é referência consagrada no tema que foi objeto da questão, e que serviu de base para a 
elaboração da questão 40, no Capítulo – Conceitos Básicos, e mais precisamente no item 
Organizações e Administração, define que “os processos administrativos são também 
chamados funções administrativas ou funções gerenciais, e que entender a administração 
como processo que se compõe de outros processos ou funções é a essência do chamado 
enfoque funcional, ou abordagem funcional da administração, criado pelo engenheiro 
francês Henri Fayol.” 
 
Segundo Maximiano (2017), ao lado de Taylor, o engenheiro francês Fayol é um dos 
contribuintes mais importantes do desenvolvimento do conhecimento administrativo 
moderno. De acordo com Fayol, a administração é uma atividade comum a todos os 
empreendimentos humanos (família, negócios, governo), que sempre exigem algum grau 
de planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Na atualidade, há outras 
interpretações dessa ideia: comando e coordenação foram substituídos por liderança e 
outras funções da gestão de pessoas; a função de execução foi acrescentada. 
 
De acordo com Maximiano (2017) as principais funções ou processos da administração são: 
 
- Planejamento que é o processo de definir objetivos, atividades e recursos; 
(Grifamos) 
 
- Organização que é o processo de definir e dividir o trabalho e os recursos necessários 
para realizar os objetivos; 
 
- Liderança que é o processo de trabalhar com pessoas para assegurar a realização odos 
objetivos; 
 
- Execução que é o processo de realizar atividades e consumir recursos para atingir os 
objetivos; e 
 
- Controle que é o processo de assegurar a realização dos objetivos e de identificar a 
necessidade de modifica-los. 
 

 



Sendo assim o planejamento idealizado por Fayol permanece presente até a atualidade, 
como o processo de definir objetivos, atividades e recursos, sendo a resposta correta 
(alternativa C) da referida questão. Salientamos, ainda, que as demais alternativas não se 
enquadram e nem se aproximam do significado de planejamento. 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “C” como resposta certa, 
segundo Maximiano (2017), pág. 13 e 14. 
  

 
CARGO(S): AUDITOR FISCAL 

 

 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'B'. O anexo VI do edital relativo ao programa ao 
tratar do assunto abordado na questão 31, que é auditoria, não indica bibliografia, podendo, 
portanto, ser utilizada qualquer referência e doutrina de conhecimento geral sobre o tema. 
Dessa forma, não procede a solicitação deste recurso, pois o TCU é referência nacional 
permitindo amplo acesso a suas normas para conhecimento do candidato. 

 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'C'. No edital ao solicitar no programa achados de 
auditoria, que é o tema da questão, não há indicação de bibliografia. Dessa forma, pode ser 
utilizada qualquer referência e doutrina de conhecimento geral sobre o tema. O TCU é 
referência nacional permitindo amplo acesso a suas normas para conhecimento do 
candidato, sendo suas normas e orientações utilizadas pelos Tribunais de Contas dos 
Estados, que fiscalizam as Prefeituras. Assim, não procede a solicitação de anulação desta 
questão.  

 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'B'. No edital ao solicitar no programa instrumentos 
de fiscalização, que é o tema da questão, não há indicação de bibliografia, podendo, desta 
forma ser utilizada qualquer referência e doutrina de conhecimento geral sobre o tema. O 
TCU é referência nacional e os instrumentos de fiscalização são amplamente abordados em 
suas normas e orientações, não havendo, inclusive, outra referência com a mesma 
amplitude. O TCU permite amplo acesso a suas normas para conhecimento da população 
em geral. Suas normas e orientações são utilizadas pelos Tribunais de Contas dos Estados, 
que fiscalizam as Prefeituras. Assim, não procede a solicitação de anulação desta questão.  
 

 

 
CARGO(S): PSICOPEDAGOGA 

 

 

 
QUESTÃO: 39 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'C'. 
Em relação à justificativa de que não se pode afirmar que existe unanimidade entre os 
professores sobre o fracasso escolar, a Banca afirma que o/a candidato/a está certo em 
suas afirmações. Para corroborar com o tema, apresenta a posição de dois autores: Charlot 
(2005), aborda a questão do fracasso escolar como o grande vilão que assombra a escola. 
Afirma, ainda, que o fracasso é provocativo à medida que se refere às classes populares 
como seu alvo. Em outras palavras, o autor aquece o debate em torno de o fracasso escolar 
estar mais centrado ou emergir das classes menos favorecidas, em função do nível 
socioeconômico em que vivem, pelas condições de moradia, saúde, alimentação, enfim, 
pela falta de estrutura que os desassiste. Sobre o assunto, André (1999) descreve algumas 
possíveis explicações para a compreensão das desigualdades no desempenho escolar, em 
que fatores como o nível socioeconômico não justificam o insucesso escolar, tendo em vista 
que, o modo de vida de uma família, seus valores, suas crenças e opções têm mais peso 
sobre o desempenho escolar do que simplesmente o seu nível socioeconômico. Esses 
autores também não são unânimes quando tratam a questão do fracasso escolar como 
sendo um problema único e exclusivo da escola, nem tão pouco do aluno e muito menos da 
família. Nesse contexto, a compreensão do fracasso escolar muitas vezes é reduzida a ideia 
de avaliação, no sentido de que o aluno fracassa quando é incapaz de reproduzir o que 
“aprendeu” ou “construiu” ao longo do processo. Para isso, professores utilizam-se ainda de 
testes, provas e exames, seguindo os moldes tradicionais que imprimem ao sujeito o status 
de bom ou mau aluno, sendo que a nota serve para referendar o coeficiente intelectual do 
que foi ou não aprendido durante o processo. Diante dessas considerações e ressaltando 

 



que o fracasso escolar apresenta múltiplas causas, a Banca reconhece seu equívoco quanto 
à marcação do gabarito da questão, cuja alternativa correta é a C e não a D. 
 
 
 
 

 
CARGO(S): TURISMÓLOGO 

 

 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'E'. Cerimonial e protocolo é um conteúdo dentro de 
Eventos, que faz parte do conteúdo programático. 
 
Segundo o livro Estratégias para eventos: uma ótica do marketing e do turismo, páginas 236 
a 239, apresenta a ordem geral de precedência segundo o decreto 70.274/72. E dentre as 
precedências a ordem correta é assim: 
 
Governador 
 
Vice-Governador 
 
Presidente da Assembleia Legislativa - Presidente do Tribunal de Justiça 
 
Almirante-de-Esquadra 
 
Vice-Almirantes 
 
Contra-almirantes 
 
Presidentes das Confederações Patronais e de Trabalhadores de âmbito nacional (dentre 
estas, Deputados Estaduais) 
 
Juiz Federal - Juízes do Tribunal de Contas - Promotores Públicos 
 
Chefes de Departamento das Universidades Federais 
 
Professores de Universidades 
 
Entre outros... 
 
Sendo assim, a resposta correta continua sendo E) Governador, Presidente da Assembleia 
Legislativa, Deputados Estaduais, Juízes do Tribunal de Contas, Promotores Públicos. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR AEE 

 

 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'B'. Diante do apresentado no recurso podemos 
considerar que o gabarito letra B mostra uma concepção ampla, abrangente e mais 
completa de fatores importantes para que a inclusão aconteça, ao mesmo tempo responde 
ao enunciado, pois o mesmo mostra que a escola precisa sempre de uma busca contínua 
de um modelo educacional que vise eliminar a exclusão. 

 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme consta nas Diretrizes da Política 
Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva: "O acesso à 
educação tem início na educação infantil, na qual se desenvolvem as bases necessárias 
para a construção do conhecimento e desenvolvimento global do aluno... Do nascimento 
aos três anos, o atendimento educacional especializado se expressa por meio de serviços 
de estimulação precoce, que objetivam otimizar o processo de desenvolvimento e 
aprendizagem em interface com os serviços de saúde e assistência social. Em todas as 
etapas e modalidades da educação básica, o atendimento educacional especializado é 

 



organizado para apoiar o desenvolvimento dos estudantes, constituindo oferta obrigatória 
dos sistemas de ensino." Na letra D consta que a educação inclusiva tem início no ensino 
fundamental, o que a torna incorreta. Portanto, permanece o gabarito D. 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'C'. O item II não confirma o fator principal da 
organização da sala de recursos tipo II, pois mostra que a mesma "... é planejada 
especialmente para receber os alunos com diversos tipos de necessidades especiais, 
inclusive, aqueles com deficiência visual..." A sala de recursos tipo II tem como foco principal 
da sua organização receber o aluno com deficiência visual. Nesse sentido, existe uma 
diferença do item II para o Item III o que faz com que a resposta correta seja a letra C. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM PEDAGOGIA - ANOS INICIAIS 

 

 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'C'. O assunto do enunciado é especificamente 
sobre a avaliação da aprendizagem. O gabarito não pode explanar sobre outro assunto, 
assim como, tem que estar de acordo com o pensamento do autor citado no enunciado. O 
gabarito C mostra o pensamento do autor citado e, em nenhum momento, aparece como 
uma afirmação que a avaliação é o único fator que contribui para a aprendizagem. O que 
fica claro no gabarito C é que, dependendo da concepção de avaliação, é possível aprender 
com o seu resultado colaborando, assim, com o processo de aprendizagem.  

 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'D'. O gabarito da questão é a letra D e não a letra 
C citada no recurso. Não há embasamento que sustente o recurso, apenas opinião sem 
fundamentação teórica. A questão foi feita com base em ROPOLI, Edilene Aparecida. [et.al.] 
A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: a escola comum inclusiva, 
Brasília, MEC, 2010. 

 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'C'.  A letra A do gabarito mostra a característica 
principal da pedagogia tecnicista em relação ao papel do professor e do aluno que não 
tinham voz ativa e somente cumpriam o que era determinado. Quando é colocado "a cargo 
de outras pessoas" é justamente para marcar a característica principal dessa teoria o que 
não desmerece e nem contrapõe o que o autor citado no enunciado afirma.  

 

 

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme o edital, para o cargo de Professor 
com Habilitação em Pedagogia- Anos Iniciais (conhecimentos específicos), não consta 
nenhuma relação com nomes de pensadores. O anexo V, citado no recurso, onde está o 
nome de Phillipe Perrenoud se refere ao conteúdo de Fundamentos de Educação.  Dewey 
defende que o foco do currículo é a experiência direta da criança para superar o espaço que 
parece existir entre a escola e o interesse do aluno. O foco do currículo está na resolução 
de problemas." Essa afirmação é considerada Verdadeira, pois no momento em que Dewey 
defende a experiência direta da criança com o intuito de aproximar a realidade e os 
interesses da mesma com o que a escola ensina, ele está considerando a criança com a 
sua bagagem de conhecimentos. Caso contrário, essa participação direta não teria nenhum 
valor. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

 

 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'A'. Segundo o autor Robert T. Orr, um dos mais 
conceituados escritores desta área, em seu livro Biologia dos Vertebrados, nas páginas 316 
e 317, descreve detalhadamente como é caracterizado este tipo de Bioma solicitado na 
prova (Florestas Tropicais de Espinhos), de acordo com as assertivas da prova todas estão 
corretas e de acordo com a bibliografia citada. 

 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão trata de assunto relacionada a saúde 
preventiva, assunto este que consta em edital. O conteúdo foi retirado do livro Fundamentos 
de Patologia estrutural e funcional do autor Robbins, 2201 nas páginas 207 e 208. 

 



 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada exclusivamente pela 
banca habilitada, não se tratando de questão similar à outra já aplicada. Com base no livro 
dos autores Cesar e Sezar, Biologia, volume 1, editora Saraiva, 2ª edição do ano de 1996, 
na página 25 consta o conteúdo completo em que foi embasada esta questão. 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'D'. Consta no PCN que os conteúdos estão 
organizados em três blocos, que deverão ser desenvolvidos ao longo de todo o ensino 
fundamental: Esportes, jogos, lutas e ginásticas; Atividades rítmicas e expressivas; 
Conhecimentos sobre o corpo.  
 
A BNCC refere-se a brincadeiras e Jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas, práticas 
corporais de aventura por "unidades temáticas". 
 
De acordo com o PCN os conteúdos aparecem organizados em "blocos". A expressão 
"blocos de conteúdo" é uma menção direta ao PCN, pois é esta a denominação oficial dos 
conteúdos a serem tratados nos 3° e 4° ciclos do ensino fundamental. A organização por 
ciclos consta no enunciado da questão tal como figura no PCN (outra alusão direta ao PCN), 
pois na BNCC optou-se por apresentar os quadros de habilidades em seis blocos (1º ao 5º 
ano; 1º e 2º anos; 3º ao 5º ano; 6º ao 9º ano; 6º e 7º anos; e 8º e 9º anos), sem que isso 
represente qualquer tipo de normatização de organização em ciclos. Lembrando que o 
termo "blocos" empregado na BNCC se refere à organização das séries por quadros de 
habilidades e não ao conteúdo específico das disciplinas. 
 
Por fim, se fosse utilizado no enunciado da questão a organização por unidades temáticas 
ou ainda fosse utilizado qualquer outro termo que não fosse blocos de conteúdo (como 
consta no PCN), deveria proceder o recurso. 
 
A questão contempla o seguinte item do programa de conhecimentos específicos: Educação 
Física: o currículo escolar; a prática educativa e a função pedagógica.  
 
Referências: 
 
- BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental. Educação física / Secretaria de Educação 
Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1998. 
 
- BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Versão final. Brasília: MEC, 2018. Disponível 
em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. 
Acesso em 10/12/2019. 
 

 

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão 33 assim como as demais foi baseada 
integralmente em obras devidamente publicadas e de origem fidedigna. A menção aos 
autores no enunciado da questão é presente apenas a fim de elucidar ao candidato a origem 
teórica que serviu como base para o desenvolvimento do assunto tratado. A banca entende 
que poderiam ser bem-vindas, caso fossem previstas em edital, as referências bibliográficas 
visando nortear os estudos, porém não houve tal obrigatoriedade neste certame, no que 
tange às questões de conhecimentos específicos. 
 
A linha teórica da ensinagem cooperativa tratada nesta questão especificamente, está 
explicita na obra consultada, e até o momento a banca em questão possui liberdade para 
abordar esta e outras linhas teóricas desde que sejam fidedignas com os princípios 
educativos e constem em obras devidamente registradas. 
 
Referência: BROTTO, Fábio O. Jogos cooperativos: o jogo e o esporte como um exercício 
de convivência. Santos: Editora Cooperação, 2001.  
 

 



QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'E'.  Conforme consta escrito na obra da autora, o 
professor de Educação Física, com o olhar voltado para a formação global do aluno e 
preocupado com o processo de inclusão, adotará os seguintes princípios: 
 
Justificativa: Conforme a autora, segue uma breve complementação das ideias propostas. 
 
Compartilhamento: significa fazer parte, unir, é parceria. Compartilhar implica o desejo de 
uma pessoa em ir ao encontro de outra, envolvendo cooperação nos níveis cognitivo e 
afetivo. A base do compartilhamento é a ideia de que as pessoas estão ligadas umas aso 
outras, o que caracteriza a interação como social. 
 
Individuação: cada pessoa é única com suas características, habilidades e competências. 
Zelar por este critério é incentivar respostas originais, diferentes, que traduzam uma maneira 
peculiar de pensar. É enfatizar a diversidade dos indivíduos e praticar a autonomia. 
 
Reciprocidade: implica troca, cooperação, abertura e envolvimento. “A reciprocidade é um 
caminho que torna explícita uma relação implícita e faz com que a aprendizagem se torne 
consciente”. 
 
Significado: é a justificativa, o porquê, a aplicabilidade da tarefa ou da atividade. Significado 
diz respeito ao valor, aos objetivos, tornando-os relevantes para sua vida. Envolve aspectos 
sociais e éticos. 
 
Planejamento: Traçar seus próprios objetivos, explicitá-los aos alunos, analisar os meios 
de alcança-los, pois a presença de um objetivo no repertório mental da criança reflete a 
existência do pensamento representacional, que permite antecipar resultados e auxilia na 
reciprocidade. 
 
Percebe-se na prova que o termo "Individualização" está empregado ao invés de 
"Individuação" como consta na obra consultada. Entretanto as duas palavras consistem em 
sinônimos, e a definição elaborada pela autora (como consta na obra) é clara quanto ao 
significado e às características do termo em questão. Portanto a banca entende que não há 
prejuízo no entendimento e tampouco na identificação da correta resposta. 
 
Algumas obras trazem o termo individuação como ato ou ação de individuar, que consiste 
no mesmo que individualizar, outras obras trazem o termo como sinônimo exato, inclusive 
na sua descrição , remetendo sua definição de forma direta ao termo correspondente, como 
podemos conferir na obra de Ferreira. 
 
Referências: 
 
FERREIRA, Vanja. Educação Física, interdisciplinaridade, aprendizagem e inclusão. Rio de 
Janeiro: Editora Sprint, 2006. 
 
FERREIRA, Aurélio B. de H. Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa.13ª 
edição. São Paulo: Editora Gamma, 1980. 
 
BARBOSA, O. Grande Dicionário de Sinônimos e Antônimos. 18ª edição. Rio de Janeiro: 
Editora Ediouro, 2001 
 
SILVA, Adalberto P. Novo Dicionário Brasileiro Melhoramentos. 5ª edição. São Paulo: 
Editora Melhoramentos, 1969. 
 
FERNANDES, F. Dicionário de Sinônimos e Antônimos da Língua Portuguesa. 38ª edição, 
ver e ampl. Por Celso Pedro Luft.São Paulo: Editora Globo, 1999. 
 
HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss de Sinônimos e Antônimos. 1ª edição. Rio de 
Janeiro: editora Objetiva, 2003. 
 

 

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão 35 assim como as demais foi baseada 
integralmente em obras devidamente publicadas e de origem fidedigna. A menção aos 

 



autores no enunciado da questão é presente apenas a fim de elucidar ao candidato a origem 
teórica que serviu como base para o desenvolvimento do assunto tratado. A banca entende 
que poderiam ser bem-vindas, caso fossem previstas em edital, as referências bibliográficas 
visando nortear os estudos, porém não houve tal obrigatoriedade neste certame, no que 
tange às questões de conhecimentos específicos. 
 
O autor menciona que jogar e algo natural à pessoa desde que nasce até que morre. A 
expressão lúdica favorece a consolidação da personalidade, pode revelar medos e 
frustrações e, também, oferece um recurso para eliminá-los se se utiliza como terapia. As 
definições a seguir descrevem os tipos de jogos em denominações específicas e 
amplamente difundidas e inclusive utilizadas na confecção de inúmeras obras (artigos e 
livros que versam sobre o tema: 
 
Alea – Sorte, imprevisto, intriga, emoção 
 
Mimicry – Jogo do “como se’. Apropriar-se de um personagem para imitá-lo. 
 
Ilinx – impacto emocional. Temor Atração. Sedução. 
 
Agon - competir consigo mesmo mais do que com outro. Competição. 
 
Referência: MARIOTTI, Fabián. O jogo e os Jogos. Uma proposta pedagógica: A Recreação 
como Metodologia Jogos cooperativos. Rosário: Editora Alves, 2001. 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão 36 assim como as demais foi baseada 
integralmente em obras devidamente publicadas e de origem fidedigna. A menção aos 
autores no enunciado da questão é presente apenas a fim de elucidar ao candidato a origem 
teórica que serviu como base para o desenvolvimento do assunto tratado. A banca entende 
que poderiam ser bem-vindas, caso fossem previstas em edital, as referências 
bibliográficas, visando nortear os estudos, porém não houve tal obrigatoriedade neste 
certame, no que tange às questões de conhecimentos específicos. 
 
Conforme Powers em estudos publicados, o treino diminui a resposta ventilatória ao 
exercício, ou seja, se o indivíduo está treinado necessita de menor fluxo de oxigênio para 
manter a taxa de trabalho. Quanto ao pulmão, o mesmo não altera sua estrutura mediante 
a prática ou não-prática de treinamento físico. 
 
Referência: POWERSS, Scott K. HOWLEY, Edward T. Fisiologia do Exercício; teoria e 
aplicação ao condicionamento e ao desempenho. 8ª edição. Barueri: Editora Manole, 2014. 

 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão 37 assim como as demais foi baseada 
integralmente em obras devidamente publicadas e de origem fidedigna. A menção aos 
autores no enunciado da questão é presente apenas a fim de elucidar ao candidato a origem 
teórica que serviu como base para o desenvolvimento do assunto tratado. A banca entende 
que poderiam ser bem-vindas, caso fossem previstas em edital, as referências 
bibliográficas, visando nortear os estudos, porém não houve tal obrigatoriedade neste 
certame, no que tange às questões de conhecimentos específicos. 
 
Conforme o autor, o arremesso bem como rolamento de bola, por exemplo, são 
considerados movimentos manipulativos fundamentais, pois tratam de executar uma ação 
de aplicação de força aos objetos e/ou a recepção de força deles. 
 
Referência: GALLAHUE, David L. Compreendendo o Desenvolvimento motor: bebês, 
crianças adolescentes e adultos. 3ª edição. São Paulo: Editora Phorte, 2005. 

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão 38 assim como as demais foi baseada 
integralmente em obras devidamente publicadas e de origem fidedigna. A menção aos 
autores no enunciado da questão é presente apenas a fim de elucidar ao candidato a origem 
teórica que serviu como base para o desenvolvimento do assunto tratado. A banca entende 
que poderiam ser bem-vindas, caso fossem previstas em edital, as referências 

 



bibliográficas, visando nortear os estudos, porém não houve tal obrigatoriedade neste 
certame, no que tange às questões de conhecimentos específicos. 
 
Conforme o autor, as atividades físico-desportivas, sendo comportamentos inatos ao ser 
humano, podem, contudo, ser cultivados e desenvolvidos através da educação e 
fundamentalmente através da educação físico desportiva. A história da humanidade parece 
demonstrar que, todos estes comportamentos enriqueceram o ser humano e contribuíram 
a sua formação global, favorecendo, entre outas as habilidades demonstradas na questão 
proposta. 
 
Referência: VOSER, Rogerio da C. Futsal: princípios técnicos e táticos. 2ª edição. Canoas: 
Editora da Ulbra, 2003. 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão 39 assim como as demais foi baseada 
integralmente em obras devidamente publicadas e de origem fidedigna. A menção aos 
autores no enunciado da questão é presente apenas a fim de elucidar ao candidato a origem 
teórica que serviu como base para o desenvolvimento do assunto tratado. A banca entende 
que poderiam ser bem-vindas, caso fossem previstas em edital, as referências 
bibliográficas, visando nortear os estudos, porém não houve tal obrigatoriedade neste 
certame, no que tange às questões de conhecimentos específicos. 
 
Nesta questão, todas são consideradas etapas do plano de ensino descritas pelo autor, 
exceto a avaliação das competências físicas do jogador, que seria algo pouco coerente 
tendo em vista a heterogeneidade das turmas no ambiente escolar e principalmente a 
necessidade de estimular em todos os alunos o aprendizado do referido esporte sem que 
haja nenhuma exclusão. 
 
A avaliação do perfil antropométrico para jogadores de voleibol existe em clubes e escolas 
de especialização sendo aplicável e essencial para resultados esportivos de 
competição/rendimento. 
 
O conteúdo da questão atende ao programa de conteúdos de nível superior específicos 
para Educação Física, correspondente ao seguinte item: 
 
Educação Física Escolar (Educação Infantil e Ensino Fundamental - anos iniciais e finais): 
tendências pedagógicas, concepção de aprendizagem, objetivos, planejamento, 
metodologia, conteúdos e avaliação. 
 
Referência: SANTINI, Joarez; Lima, Luiz D. C. Voleibol Escolar: da iniciação ao treinamento. 
2ª edição. Canoas: Editora da Ulbra, 2007. 
  

 

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão 40 assim como as demais foi baseada 
integralmente em obras devidamente publicadas e de origem fidedigna. A menção aos 
autores no enunciado da questão é presente apenas a fim de elucidar ao candidato a origem 
teórica que serviu como base para o desenvolvimento do assunto tratado. A banca entende 
que poderiam ser bem-vindas, caso fossem previstas em edital, as referências 
bibliográficas, visando nortear os estudos, porém não houve tal obrigatoriedade neste 
certame, no que tange às questões de conhecimentos específicos. 
 
O esterno é o osso anatomicamente mais próximo ao coração juntamente com a origem aos 
primeiros arcos costais (costelas), partindo deste pressuposto, após forte impacto neste 
osso, se deslocado for, pode comprimir o musculo cardíaco, pois é o coração que está logo 
abaixo do mesmo. Sendo assim não há necessidade de conhecimento aprofundado em 
tipologia de trauma neste caso. Importante ressaltar que atividades de contato e de 
velocidade são presentes no ambiente escolar e os tipos de traumas podem ser inúmeros, 
devendo o educando conhecer determinadas características dos traumas a fim de prestar 
os primeiros socorros. 
 
O conteúdo da questão atende ao programa de conteúdos de nível superior específicos 
para Educação Física, correspondente ao seguinte item: Socorros de urgência no esporte. 
 

 



Referência: COHEN, Moisés. ABDALLA, Jorge R. Lesões nos esportes – Diagnóstico, 
Prevenção e Tratamento. Rio de janeiro: Editora: Revinter, 2003. 
 
 
 
 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

 

 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'C'. A distância em linha reta entre País e Lyon é de 
aproximadamente 396 km e, no mapa proposto de 12 cm. Sendo assim, utilizando o cálculo 
de escala obtemos uma escala numérica aproximada em 1:3300000.  
 
O termo correto para definir detalhamento em escala é "Escala Grande" e "Escala 
Pequena", sendo assim o termo "maior" refere-se a escala numérica e como se sabe 
quanto maior o denominador a escala se torna pequena. Não sendo possível visualizar 
os detalhes das cidades em questão.  

 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'D'. O Programa Calha Norte (PCN) não é um 
programa de governo específico, este se torna um planejamento que tem como premissa 
a proteção do território nacional a nível geopolítico que incumbe o entendimento do 
espaço geográfico das fronteiras e do território nacional em localizações estratégicas para 
o país.  
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE HISTÓRIA 

 

 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'D'. Consoante Daniel Aarão Reis, Graduado e 
Mestrado em História na Université de Paris VII (1975 e 1976), Doutorado em História Social 
pela Universidade de São Paulo (1987), professor titular de História Contemporânea da 
Universidade Federal Fluminense e Pesquisador 1A do CNPq, notadamente em sua obra 
"A revolução que mudou o mundo: Rússia, 1917", em sua página 22, expressamente 
consigna a assertiva ora discutida, tal qual reproduzida na questão, fonte escolhida pela 
banca para avaliar, de forma isonômica, os candidatos. Além disso, o artigo citado pelo 
candidato apenas reforça a tese lançada na alternativa II. Explico: se a tese alternativa, de 
revolução pela burguesia, não era viável (era "fantasiosa"), como expressamente 
consignado pelo autor no artigo declinado e, portanto, concordavam seus defensores que a 
única forma de realizar a revolução era por meio do proletariado. Não bastasse isso, o ilustre 
autor do artigo indicado pelo candidato, cita que "a intelectualidade russa e europeia" 
apresentavam tais opiniões, o que por si só não indica a existência de autores russos que 
defendessem tal tese. Também por esse motivo, a resposta mantém-se correta. No que 
concerne à assertiva V, a despeito da manifestação do candidato pela inexistência de fontes 
afirmando o mesmo que foi tido como verdadeiro, a mesma obra, em sua página 20, traz 
expressa tal afirmação. Assim, resposta mantida. 

 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'A'. Com a devida venia, tanto o Budismo quanto o 
Jainismo se caracterizaram como transição de um período magicista e místico dos textos 
védicos para um novo tipo de racionalidade, como expressamente ensina Emiliano Unzer 
(Doutor em História pela FFLCH USP e professor da UFES), na obra História da Ásia, 
Amazon, 2019, p. 23. A simples leitura do texto indicado pelo próprio candidato reforça o 
que exposto na questão, porquanto o Jainismo, por exemplo, compreendeu reforma do 
Vedismo.  

 

 
QUESTÃO: 36 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'D'. 
A alternativa correta é a "D", e não a "B", como constou. A alternativa D é a única alternativa 
incorreta, pois o príncipe regente ordenou ao governador de Minas Gerais que iniciasse uma 
guerra ofensiva contra os índios antropófagos botocudos, qualificados de bárbaros. Além 
disso, havia o haitianismo, medo importado do Haiti que fazia com que membros da elite 
local condenassem os maus hábitos dos escravos. 

 



 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'C'. Com a devida venia, o candidato olvida que o 
Poder se sobrepunha aos demais poderes, porquanto podia, inclusive, exonerar 
magistrados, senadores vitalícios, entre outros cargos exercidos no Império. Neste sentido, 
aliás, doutrina Lilia M. Schwartz, em sua obra Brasil: uma biografia, Companhia das Letras, 
2018, p. 235. Assim, diante dessa sobreposição, não há falar em equiparação, como busca 
fazer crer o candidato. Indefiro. 

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'C'. Data venia, a alternativa "B" apresenta apenas 
uma das propostas metodológicas para escolha de conteúdo, não devendo ser 
necessariamente considerada, ao contrário da alternativa "C", que é tida como critério de 
seleção, nada falando sobre limitação do conteúdo, a despeito dos argumentos lançados 
pelo candidato. Saliento que, tivesse o candidato promovido a escorreita e integral leitura 
da obra, teria verificado que a assertiva tida como correta consta expressamente da página 
138 da obra Ensino de História, Fundamentos e Métodos, Cortez Editora, 2009. Assim, 
indefiro.  

 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'A'. Com a devida venia, o fato de haver duas 
alternativas idênticas não prejudica o gabarito, pois nenhumas delas correspondia à 
alternativa tida como correta por esta banca. Assim, não haveria qualquer confusão apta a 
justificar a anulação da questão. Indefiro. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

 

 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'C'. Recurso indeferido, pois no programa 
apresentado no edital consta o conteúdo Sistemas de equações de 1º grau com duas 
incógnitas.  
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE PORTUGUÊS/ESPANHOL, PROFESSOR DE 

PORTUGUÊS/INGLÊS 
 

 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão solicitava que fossem avaliadas as 
assertivas I, II e III que tratavam a respeito da crase. Efetivamente o tema da questão era 
crase, devidamente previsto no Edital que rege o concurso e, para que não restasse 
qualquer dúvida sobre as acepções a respeito do assunto em voga, foram citados os autores 
- indiscutíveis quando ao trato da Língua Portuguesa e, quanto à necessidade de 
conhecimento de professores de Língua Portuguesa, obrigatórios. Apresentaram-se as 
assertivas: I - Para Bechara, crase é a fusão de dois ou mais sons iguais num só. Afirmação 
contida na página 632 da Moderna Gramatica da Língua Portuguesa. A assertiva II - A 
palavra crase (do latim krásis = mistura, união) designa, em gramática normativa, a 
combinação da preposição a com outras duas classes gramaticais, dentre elas o pronome 
demonstrativo a ou as. Afirmação incorreta, conforme consta à pág. 275 da Novíssima 
Gramática da Língua Portuguesa, de Domingos Paschoal Cegalla, que diz: ... crase (do 
gredo Krásis)... - e não do latim, conforme consta. A afirmação III - Segundo Cunha & Cintra, 
o artigo definido, quando vem precedido da preposição a, funde-se com ela, e tal fusão 
(=crase) é representada na escrita por um acento grave sobre a vogal. - está correta, 
conforme define o autor. Observe-se que o fato de haver a citação da expressão 'fusão 
(=crase) já implica o conhecimento implícito da definição de crase - fusão de artigo feminino, 
já que não se poderia fundir um artigo masculino com a preposição a, pois não estaríamos 
falando de fusão-contração de dois vocábulos, mas sim de combinação. 

 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'D'. Todos os estudos próprios de quaisquer ciências 
se fundamentam em teóricos que percorrem os fenômenos buscando explicá-los e aderi-los 
aos critérios de uso. Assim ocorre também no trato dos fenômenos da língua. Todo e 
qualquer professor de língua portuguesa deve estar ciente das várias vertentes que 
circundam os vários aspectos/conteúdos da língua. Ao se usar um teórico, delimita-se o 
tema e se permite que o conhecimento receba o foco necessário e suficiente para ser 

 



abordado. Além do mais, todos os teóricos utilizados na construção da prova de 
conhecimentos específicos são considerados indispensáveis na construção de um 
profissional das línguas. 

 
 
QUESTÃO: 33 - ANULADA - A banca anula a questão em virtude de haver duas palavras 
incorretas no contexto das assertivas I e II, que comprometeram a veracidade das 
afirmações. Onde lia-se 'verso', dever-se-ia ler 'verbo; onde lia-se 'antecedendo', deveria ser 
lido 'antecedente'. Portanto, visando manter a lisura do processo, anula-se o 
questionamento. 

 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão cita Cegalla, eminente estudioso da 
Língua Portuguesa, o qual deve ser de conhecimento de todo professores de Língua 
Portuguesa. Quanto à segunda afirmação: Segundo o autor, a ênfase, a afetividade e a 
emoção; a clareza da expressão; a eufonia; o ritmo e o equilíbrio da frase são as causas 
que condicionam a colocação das palavras na frase, exigindo ora a ordem direta, ora a 
indireta. A afirmação está contida na Gramática do referido autor à pág. 530, dizendo: " São 
as seguintes as causas que condicionam a colocação das palavras na frase, exigindo ora 
uma, ora outra ordem: [...] A ordem a que se refere está disposta na página anterior - Ordem 
Direta e a inversa - ou seja, contrário ao sentido ou ordem natural. 

 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão cita Cegalla, eminente estudioso da 
Língua Portuguesa, o qual deve ser de conhecimento de todo professores de Língua 
Portuguesa. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE PORTUGUÊS/ESPANHOL 

 

 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'B'. A informação contida na assertiva I não pode 
ser confirmada no texto, uma vez que não é especificado com que idade o narrador passou 
a viver com sua avó. Somente sabe-se que perdeu os pais quando tinha dois anos. Portanto, 
a afirmativa I não está correta, o que invalida as opções C, D e E. Na linha 21, está 
explicitado que a função do narrador nos Correios era de turronero (vendedor de turrón) e 
não de separador de cartas, o que torna a assertiva II incorreta. Dessa forma, as alternativas 
A, C e E estão incorretas. A afirmativa III pode ser confirmada no texto na linha 23, estando 
assim correta a opção B.  
 
O recurso impetrado considera as assertivas da questão 36 incoerentes. Entretanto, todas 
as afirmativas podem receber o julgamento de verdadeira ou falsa conforme o disposto no 
texto, o que as torna válidas e lógicas.  
 
A assertiva III está correta gramatical e semanticamente, ou seja, tanto em sua forma como 
em seu significado. O vocábulo “trampa” possui diferentes acepções na língua espanhola, 
sendo, uma delas o significado de “armadilha”. No entanto, há outros sentidos para a palavra 
“trampa” e uma delas é justamente a que se equivale em sentido ao vocábulo “chanchullo”. 
No dicionário de La Real Academia Española, Tomo II, p. 2007, encontramos o seguinte 
significado para a palavra “trampa”, conforme segue: “...Contravención disimulada a una ley, 
convenio o regla, o manera de eludirla, con miras al propio provecho…” Essa acepção 
indicada no verbete equivale ao sentido da palavra “chachullo”, qual seja o de uma prática 
ilícita para determinado fim. Assim, a afirmativa III possui lógica, está coerente com o texto 
em foco e está correta conforme o exposto na linha 23, mantendo-se o gabarito divulgado 
e a validade da questão 36. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE PORTUGUÊS/INGLÊS 

 

 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão deve ser mantida pois está prevista 
no edital, uma vez que trata sobre substantivos e sua relação de possessividade (item 3). 

 



 
 

Apesar de o foco ser o apóstrofo, o objetivo é verificar se o candidato sabe compreende a 
relação de possessividade em inglês com substantivos no singular no plural. 


