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MUNICÍPIO DO IPOJUCA 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS  

DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO 
Edital nº 1 – IPOJUCA, de 20 de maio de 2009 

 

JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO/ANULAÇÃO DE ITENS DO GABARITO 
(As justificativas referem-se aos cadernos disponíveis na página do CESPE/UnB, devendo o candidato fazer a correspondência com seu caderno) 

 

NÍVEL SUPERIOR 
 

PARTE I – CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODOS  
OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
• ITEM 36 – anulado. O item permite mais de uma interpretação, uma vez que não especificou sob 

quais aspectos se deu a perda da Cachemira para os chineses.     

 
 

PARTE II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

PROVA C 
• ITEM 84 – anulado. A enumeração dos condutores feita no item é confusa permitindo mais de uma 

interpretação possível o que seu julgamento objetivo. 
 
PROVA D 
• ITEM 77 – anulado. O item permite mais de uma interpretação possível por não restringir o 

recebimento do benefício somente à hipótese de haver resíduos não recebidos pelo beneficiário em 
vida, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 23 do decreto de n°6214/2007. Da forma que 
está redigido, o item permite outra interpretação válida, qual seja, a que entenda ser possível que os 
herdeiros continuem recebendo todo mês, a partir da morte do beneficiário, o valor integral da 
prestação continuada e não apenas o valor referente aos resíduos não recebidos pelo beneficiário em 
vida.  

 
PROVA E 
• ITEM 60 – alterado de C para E. O item contraria o que preceitua o inciso I do artigo 134 do Código 

Tributário Nacional (CTN), o qual estabelece que a responsabilidade na situação descrita é solidária. 
 

• ITEM 68 – alterado de C para E. Não há previsão no Código Tributário do Município do Ipojuca de 
que para obter isenção de ISS, os espetáculos folclóricos e circenses é necessário o reconhecimento 
desses pela autoridade competente. 

 

• ITEM 86 – alterado de E para C. Após 3 meses, o montante será se R$ 96.630,60, portanto superior 
ao valor informado no item. 

 

• ITEM 98 – anulado. Ao se levar em consideração seu comando agrupador, o item permite mais de 
uma interpretação, fato que invalida seu julgamento objetivo. 

 
PROVA G 
• ITEM 71 – anulado. A redação do item é incompleta, dado que não é possível afirmar, com apenas 

com os dados da tabela, que o local citado encontra-se economicamente estagnado. 
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PROVA I 
• ITEM 85 – anulado. O item permite dupla interpretação devido a possibilidade de classificar a conta 

tanto no curso como no longo prazo. 

 
PROVA K 
• ITEM 67 – alterado de C para E. Os dados apresentados no texto como aumento sérico das taxas de 

ureia e creatinina, bem como necessidade da hemodiálise não caracterizam a doença renal como 
estágio terminal. 

 

• ITEM 72 – alterado de E para C. O item descreve as principais características e a utilidade da fístula 
programada, não havendo, portanto, imprecisões técnicas capazes de torná-lo incorreto. 

 

PROVA L 
• ITEM 56 – alterado de E para C. O item está de acordo com a literatura especializada no assunto 

nele tratado. 

 
PROVA M 
• ITEM 76 – alterado de C para E. Considera-se alevino o filhote de peixe, para fins de peixamento, 

com idade de 45 dias de vida livre. 
 
PROVA N 
• ITEM 76 – anulado. Há divergências entre as bibliografias especializadas no assunto tratado no item. 
 

PROVA X 
• ITEM 60 – alterado de E para C. O item traz a correta definição de Hubs. 
 
PROVA Y 
• ITEM 85 – alterado de E para C. O item está de acordo com a literatura especializada no assunto 

nele tratado. 
 

PROVA Z 
• ITEM 91 – anulado. Há divergências entre as bibliografias especializadas no assunto tratado no item.  
 
PROVA ÔMEGA 
• ITEM 60 – anulado. Há divergências entre as bibliografias especializadas no assunto tratado no item. 
 
• ITEM 65 – anulado. Há divergências entre as bibliografias especializadas no assunto tratado no item. 
 
• ITEM 76 – alterado de C para E. A utilização da expressão “todos os profissionais da área” torna o 

item genérico, razão pela qual o item está errado. 

 
NÍVEL MÉDIO 

 
CADERNOS ALFA, BETA e GAMA (PROVA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO) 
 

• ITEM 2 (CARDERNO ALFA)  ITEM 3 (CADERNO BETA) ITEM 4 (CADERNO GAMA) – 
alterado de C para E. O termo “vista” também deve ser flexionado no masculino para que a estrutura 
sugerida esteja em consonância com o que prescreve a norma culta da língua, fato não mencionado 
no item.  
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• ITEM 83 (CARDERNO ALFA) ITEM 82 (CADERNO BETA) ITEM 83 (CADERNO GAMA) – 

alterado de C para E. A lista de sítios acessados na Internet pode é obtida por meio Histórico do 

IE e não pelo botão indicado na figura.  
 

• ITEM 92 (CARDERNO ALFA) ITEM 86 (CADERNO BETA) ITEM 87 (CADERNO GAMA) – 
alterado de C para E. De fato, conforme a redação da Lei Orgânica do Município do Ipojuca, os 
prefeitos, e não os vereadores, serão julgados por crime comum no Tribunal de Justiça do Estado de 
Pernambuco.  

  
 
NOTA: 
Em estrita observância ao que define o Edital n.º 1 – IPOJUCA, de 20 de maio de 2009, que rege o 
concurso público, “12.8 Todos os recursos serão analisados e as justificativas das alterações de gabarito 
serão divulgadas no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/ipojuca2009 quando da 
divulgação do gabarito definitivo. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.” 
Ressalte-se que foram preliminarmente indeferidos os recursos que não observaram as especificações 
estabelecidas para a sua interposição, definidas nos seguintes subitens do edital: 
“12.4 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou 
intempestivo será preliminarmente indeferido. 
12.5 O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que o 
identifique, sob pena de ser preliminarmente indeferido. 
(...) 
12.9 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo. 
12.10 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial 
definitivo.  
(...) 

13.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas 
nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados.” 


