
 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 
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 INCOMPLETO 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 
CARGO(S): AUXILIAR DE COZINHA , MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINAS, ZELADOR 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'D'. A resposta correta encontra embasamento no artigo 217-A do 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Santo Augusto/RS, onde lemos a seguinte 
informação: “No caso de adoção ou guarda judicial de criança até 1 (um) ano de idade, o período de 
licença será de 120 (cento e vinte) dias. (NR LM 2.989/2019)”. Sendo assim, mantém-se o gabarito 
anteriormente divulgado. 
 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
CARGO(S): AUXILIAR DE COZINHA , MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINAS, ZELADOR 

 

 
QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão teve como referência o site da Prefeitura Municipal, 
onde consta: Em divisão territorial datada de 2001, o município é constituído de 5 distritos: Santo Augusto, 
Nossa Senhora, Pedro Paiva, Rincão dos Paivas e Santo Antônio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=7885&cdDiploma=20192989


 
NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

 
CARGO(S): AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, COZINHEIRO ESCOLAR 

 
 

 
QUESTÃO: 07 - MANTIDA ALTERNATIVA C. A assertiva I é verdadeira e está referenciada no seguinte 
trecho do texto: “Muitos pensam que fezes são restos de comida que sobraram depois da digestão. Mas, na 
realidade, o cocô é composto por água (75%) e bactérias (50% a 80% do que não é água)” (linhas 05-06). 
De acordo com o trecho, as fezes são compostas, principalmente, de água e bactérias, e não de restos de 
alimentos. Logo, a assertiva I, ao afirmar que as fezes NÃO são compostas, principalmente, por restos de 
alimentos, está verdadeira.  

Já a assertiva II é falsa, de acordo com o seguinte trecho do texto: “Há também substâncias que não 
são digeridas, como a celulose de vegetais, cuja proporção depende da dieta” (linha 07-08). Sendo assim, 
nem todas as substâncias dos alimentos são digeridas pelo nosso corpo, logo, é falso afirmar que tudo é 
plenamente digerido. 

O gabarito preliminar apontado está correto e é alternativa C) A assertiva I é verdadeira, e a II é falsa. 
A Banca, portanto, mantém o gabarito preliminar. 
 

 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
 

 
CARGO(S): AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, COZINHEIRO ESCOLAR 

 
 

 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'A'. Segue resposta ao recurso com o gabarito comentado.  

 

 

 

  

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS GERAIS 

 
 

 
CARGO(S): AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, COZINHEIRO ESCOLAR 

 
 

 
QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'D'. O candidato poderá consultar a reportagem, referenciada na 
questão, pelo link: https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/02/04/coronavirus-saiba-como-e-a-base-
aerea-em-anapolis-onde-os-brasileiros-vindos-da-china-vao-ficar-de-quarentena.ghtml. Ademais, 
independente da data da notícia, é de conhecimento e notório que a Base Aérea de Anápolis, em Goiás, foi 
escolhida pelo Governo Federal para abrigar os brasileiros vindos da China e que ficarão em quarentena 
por causa do risco de coronavírus, na época de aplicação desse conteúdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/02/04/coronavirus-saiba-como-e-a-base-aerea-em-anapolis-onde-os-brasileiros-vindos-da-china-vao-ficar-de-quarentena.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/02/04/coronavirus-saiba-como-e-a-base-aerea-em-anapolis-onde-os-brasileiros-vindos-da-china-vao-ficar-de-quarentena.ghtml


 

NÍVEL MÉDIO 
  

 

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 
  

 

CARGO(S): ASSISTENTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TESOUREIRO, 
FISCAL DE OBRAS, INSPETOR SANITÁRIO, INSPETOR TRIBUTÁRIO, MONITOR DE ESCOLA, 

OFICIAL ADMINISTRATIVO, PROFESSOR I, PROFESSOR II, SECRETÁRIO DE ESCOLA 
 

 

 

QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'A'. O termo “luzidias” é sinônimo da palavra “brilhantes”, de modo 
a substituí-la no texto sem causar distorções ao sentido original da mensagem veiculada, pois ao escrever 
"O historiador israelense Yuval Noah Harari é uma das mentes mais luzidias da atualidade", a palavra 
"luzidia", ao ser introduzida na frase, continua significando "brilhantes". Já os termos “funesta”, “pesquisas”, 
“tépida” e “referente” não têm relação de sinonímia, respectivamente, com as palavras “lenta”, “tutoriais”, 
“ávida” e “inata”, visto que "tépido" significa "morno", "tutoriais" são "conteúdos explicativos", "ávida" 
significa "sedenta" e "funesta" significa "danosa, prejudicial". Assim, está correta a alternativa A. 

 

 

QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'B'. Com base no que estabelece a Nomenclatura Gramatical 
Brasileira, “certas palavras, por não se poderem enquadrar entre os advérbios terão classificação à parte”. 
É o caso do termo “infelizmente” (l. 23), classificado como uma palavra denotativa de afetividade, estando 
correta a alternativa B. Para mais detalhes, consultar CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua 
portuguesa. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 2010, p. 262.  

 

 

QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'D'. Na oração “Harari conta bastante em seus livros sobre a 
evolução tecnológica e o desenvolvimento da Inteligência Artificial” (l. 19-20), o item sublinhado cumpre, 
sintaticamente, a função de complemento nominal, estando correta a alternativa D. Conforme Cegalla 
(2010, p. 354), “complemento nominal é o termo complementar reclamado pela significação transitiva 
incompleta, de certos substantivos (como “desenvolvimento”), adjetivos e advérbios, vindo sempre regido 
de preposição (“da”, no caso da frase em questão, que resulta da contração de “de” + “a”). 

 

 

QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'A'. Sobre o fragmento adaptado “Aqueles trabalhos voltados a 
atividades mecânicas repetitivas, quem trabalha com eles precisa ficar bastante antenado para a 
possibilidade de ser substituído pelas máquinas” (29-32), se o pronome “aqueles” for flexionado no 
singular, ele ficaria assim: "Aquele trabalho voltado a atividades mecânicas repetitivas, quem trabalha 
com ele precisa ficar bastante antenado para a possibilidade de ser substituído pelas máquinas”. Desse 
modo, três outras palavras precisariam ter a grafia modificada para garantir a correta concordância verbo-
nominal, estando correta a alternativa A. 

 

 

QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'E'. Para assegurar a coesão das ideias expostas no penúltimo 
parágrafo do texto, o pronome “ela” (l. 42), que aparece grifado, está retomando anaforicamente a 
expressão “curiosidade inata” (l. 42), estando correta a alternativa E. Vamos ao texto para conferir: “Os 
grandes educadores costumam dizer isso, as crianças têm essa curiosidade inata e, à medida que vão 
crescendo, vão deixando que ela (a curiosidade inata) arrefeça por conta de uma série de fatores, sendo 
um deles o medo de errar, o medo de falhar. 

 

 

QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'C'. Considerando-se o período "Os grandes educadores costumam 
dizer isso, as crianças têm essa curiosidade inata e, à medida que vão crescendo, vão deixando que ela 
arrefeça por conta de uma série de fatores, sendo um deles o medo de errar, o medo de falhar", por ser 
subordinativa proporcional, a locução conjuntiva “à medida que” (l. 42), em destaque no texto, exprime a 
ideia de “proporcionalidade”, podendo ser substituída, inclusiva, por "à proporção que", estando correta a 
alternativa C. 
 

 

 

CARGO(S): FISCAL DE OBRAS, INSPETOR SANITÁRIO, INSPETOR TRIBUTÁRIO, MONITOR DE 
ESCOLA, OFICIAL ADMINISTRATIVO, SECRETÁRIO DE ESCOLA 

 
 

 

QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'E'. A alternativa E está correta, por ser a única que mostra uma 
palavra constituída por dígrafo que representa vogal nasal, pois “bastante” (l. 31) possui o dígrafo “an”, 
representado foneticamente por “ã”. Já os termos “habilidades”, “única”, “livros” e “desafiadora” não 
possuem dígrafo que representa vogal nasal. 

 



QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'C'. O termo “virtude” (l. 48) é decorrente do processo de formação 
de palavras denominado derivação sufixal, já que ao radical “virt” é acrescido o sufixo nominal “ude”, 
estando correta a alternativa C. Já a palavra "virtuoso" não foi posta em análise pela questão, sendo, 
assim, inócuo discutir o processo de formação que a constitui.  

 

 
QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'A'. Conforme o texto, “No mundo atual, uma pergunta que deve 
estar presente com relação ao nosso trabalho é: esse trabalho continuará sendo importante, sendo 
relevante, tendo demanda nos próximos 20, 30, 40 anos?. Certamente essa é uma pergunta difícil, porém 
necessária. Aqueles trabalhos voltados a atividades mecânicas repetitivas ou que envolvam softwares que 
estão em desenvolvimento, quem trabalha com eles precisa ficar bastante antenado para a possibilidade 
de ser substituído pelas máquinas ou softwares ultra-avançados”. As duas afirmações são verdadeiras, 
visto que parafraseiam o que é expresso pelo texto, sem distorcê-lo. Da mesma forma, foi respeitada a 
construção lógica na qual a causa da necessidade de se perguntar sobre a relevância da atividade 
desempenhada se deve ao avanço tecnológico que tem gerado substituição da mão de obra humana. 
Assim, está correta a alternativa A. 

 

 
QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'B'. Na oração “Os grandes educadores costumam dizer isso” (l. 
41), o sujeito é expresso, pois pode ser nela identificado: "os grandes educadores". Ele não é composto 
porque é formado por um único núcleo (educadores). Assim, está correta a alternativa B.  
 

 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
 

 
CARGO(S): ASSISTENTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TESOUREIRO 

 
 

 
QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão aborda conhecimentos acerca de porcentagem, 
cujos resultados dependem diretamente da base em que são aplicados. O simples balanço entre tirar e 
repor em percentuais não retorna ao valor original justamente porque a segunda operação é feita em uma 
base diferente. Veja o que segue: Valor do título, usaremos R$ 100,00 para facilitar os cálculos: 
100 - 30% = 100 - 30 = 70 
Esse é o valor do título promocional. Ele recebe um aumento de 15% 
70 + 15% = 70 + 10,50 = 80,50 
Veja que o percentual atuou sobre uma base menor e não a original. Agora receberá o segundo aumento: 
80,50 + 15% = 80,50 + 12,07 = 92,57 
Esse é o valor atualizado do título de acordo com a questão. Agora comparemos:  
Valor original: 100 
Valor atual: 92,57 
Diferença: 7,43 a menor, ou seja, reduziu 7,43% 
Argumentação inválida. Recurso indeferido. 
 

 

 
CARGO(S): FISCAL DE OBRAS, INSPETOR SANITÁRIO, INSPETOR TRIBUTÁRIO, MONITOR DE 

ESCOLA, OFICIAL ADMINISTRATIVO, SECRETÁRIO DE ESCOLA 
 

 

 
QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão aborda conhecimentos acerca de porcentagem, 
cujos resultados dependem diretamente da base em que são aplicados. O simples balanço entre tirar e 
repor em percentuais não retorna ao valor original justamente por que a segunda operação é feita em uma 
base diferente. Veja o que segue: Valor do título, usaremos R$ 100,00 para facilitar os cálculos: 
100 - 30% = 100 - 30 = 70 
Esse é o valor do título promocional. Ele recebe um aumento de 15% 
70 + 15% = 70 + 10,50 = 80,50 
Veja que o percentual atuou sobre uma base menor e não a original. Agora receberá o segundo aumento: 
80,50 + 15% = 80,50 + 12,07 = 92,57 
Esse é o valor atualizado do título de acordo com a questão. Agora comparemos:  
Valor original: 100 
Valor atual: 92,57 
Diferença: 7,43 a menor, ou seja, reduziu 7,43% 
Argumentação inválida. Recurso indeferido. 
  

 



 
CARGO(S): ASSISTENTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TESOUREIRO 

 
 

 
QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'A'. O gráfico da questão claramente é uma reta, o que indica uma 
função de 1º grau, ou seja, o expoente da variável "x" é um. Só com esse reconhecimento exclui-se a letra 
C e D por serem de segundo grau. O ponto em que a reta corta y é 4, visível claramente no gráfico, o que 
indica que o termo independente, b, é igual a 4. A inclinação da reta demonstra que é crescente, ou seja, o 
coeficiente de x é positivo. Observando no gráfico alguns pares ordenados evidencia-se que a reta cresce 
de 4 em 4 pontos, ou seja, a = 4. Assim, definimos a função como 4x + 4, letra A. Argumentação inválida. 
Recurso indeferido. 
 

 

 
CARGO(S): FISCAL DE OBRAS, INSPETOR SANITÁRIO, INSPETOR TRIBUTÁRIO, MONITOR DE 

ESCOLA, OFICIAL ADMINISTRATIVO, SECRETÁRIO DE ESCOLA 
 

 

 
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'A'. O gráfico da questão claramente é uma reta, o que indica uma 
função de 1º grau, ou seja, o expoente da variável "x" é um. Só com esse reconhecimento exclui-se a letra 
C e D por serem de segundo grau. O ponto em que a reta corta y é 4, visível claramente no gráfico, o que 
indica que o termo independente, b, é igual a 4. A inclinação da reta demonstra que é crescente, ou seja, o 
coeficiente de x é positivo. Observando no gráfico alguns pares ordenados evidencia-se que a reta cresce 
de 4 em 4 pontos, ou seja, a = 4. Assim, definimos a função como 4x + 4, letra A. Argumentação inválida. 
Recurso indeferido. 

 

 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão pede o comprimento da diagonal de um quadrado 
cuja área é de 49 cm². Primeiramente devemos saber o comprimento do lado deste quadrado: a área do 
quadrado é lado vezes lado, então que número vezes ele mesmo é igual a 49? Temos 7 como resposta. 
Portanto, o quadrado tem quatro lados de 7 cm. A diagonal de um quadrado é calculada através do 
teorema de Pitágoras, uma vez que temos um triângulo retângulo formado nessa situação e o que 
procuramos, a diagonal é uma hipotenusa: 
a² = b² + c² 
a² = 7² + 7² 
a² = 49 + 49 
a² = 98 
Precisamos extrair a raiz quadrada de 98 que não é uma raiz exata, então devemos decompor 98: 
98/2 = 49/7 = 7/7 = 1 
então 98 = 2x7² 
O sete consegue "sair" da raiz, mas o dois não, logo fica como resposta 7 raiz de 2. 
Argumentação inválida. Recurso indeferido. 
 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 
 

 

CARGO(S): ASSISTENTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TESOUREIRO 
 

 

 

QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'B'. Considerando o artigo 55 do Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município de Santo Augusto/RS, onde consta que “a frequência do servidor será controlada: I – 
pelo ponto; II – pela forma determinada em regulamento, quanto aos servidores não sujeitos ao ponto. §1º 
Ponto é o registro, mecânico ou não, que assinala o comparecimento do servidor ao serviço e pelo qual se 
verifica, diariamente, a sua entrada e saída. §2º Salvo nos casos do inciso II deste artigo, é vedado 
dispensar o servidor do registro do ponto e abonar faltas ao serviço. §3º Os atrasos, para fins da promoção 
por merecimento, serão considerados os superiores a 15 (quinze) minutos.”, a afirmação de Aline está 
equivocada, pois além do ponto, há como registrar frequência da maneira determinada em regulamento. E 
assim, quando Otávio afirma que as duas amigas estão corretas, ele também equivoca-se. Portanto 
somente Maria está correta em sua fala, logo o gabarito permanece conforme anteriormente divulgado. 
  
 
 
 

 



 

CARGO(S): FISCAL DE OBRAS, INSPETOR SANITÁRIO, INSPETOR TRIBUTÁRIO, MONITOR DE 
ESCOLA, OFICIAL ADMINISTRATIVO, SECRETÁRIO DE ESCOLA 

 
 

 

QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'B'. Considerando o artigo 55 do Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município de Santo Augusto/RS, onde consta que “a frequência do servidor será controlada: I – 
pelo ponto; II – pela forma determinada em regulamento, quanto aos servidores não sujeitos ao ponto. §1º 
Ponto é o registro, mecânico ou não, que assinala o comparecimento do servidor ao serviço e pelo qual se 
verifica, diariamente, a sua entrada e saída. §2º Salvo nos casos do inciso II deste artigo, é vedado 
dispensar o servidor do registro do ponto e abonar faltas ao serviço. §3º Os atrasos, para fins da promoção 
por merecimento, serão considerados os superiores a 15 (quinze) minutos.”, a afirmação de Aline está 
equivocada, pois além do ponto, há como registrar frequência da maneira determinada em regulamento. E 
assim, quando Otávio afirma que as duas amigas estão corretas, ele também equivoca-se. Portanto, 
somente Maria está correta em sua fala, logo o gabarito permanece conforme anteriormente divulgado. 
 

 

 

CARGO(S): ASSISTENTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TESOUREIRO 
 

 

 

QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'C'. A alternativa E está correta de acordo com o item II do Art. 196-
A. Para a compreensão do questionamento, inexiste necessidade de, na alternativa E, especificar os 
servidores ou os motivos da concessão do auxílio reclusão: tal detalhamento é irrelevante no contexto da 
questão. Portanto, permanece mantida. 
 

 

 

CARGO(S): FISCAL DE OBRAS, INSPETOR SANITÁRIO, INSPETOR TRIBUTÁRIO, MONITOR DE 
ESCOLA, OFICIAL ADMINISTRATIVO, SECRETÁRIO DE ESCOLA 

 
 

 

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'C'. A alternativa E está correta de acordo com o item II do Art. 196-
A. Para a compreensão do questionamento, inexiste necessidade de, na alternativa E, especificar os 
servidores ou os motivos da concessão do auxílio reclusão: tal detalhamento é irrelevante no contexto da 
questão. Portanto, permanece mantida. 
 

 

 

MATÉRIA: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 
  

 

CARGO(S): PROFESSOR I, PROFESSOR II 
  

 

QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'E'. A banca indefere o recurso, pois o fato do enunciado não estar 
com as seguintes palavras "dos/das" para a complementação da frase do autor, não a invalida, porque é de 
fácil compreensão para a sua resposta. 

 

 

QUESTÃO: 23 - ANULADA. A banca defere o recurso, pois o fato da palavra estar descrita como "viagem" 
e o correto ser "aprendizagem" invalida  a questão, pois o enunciado solicitava qual resposta INCORRETA 
e há duas respostas incorretas. 
 

 

 

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
  

 

CARGO(S): TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
  

 

QUESTÃO: 34 – ANULADA. Conforme site da ANVISA um dos 5 momentos de lavagem das mãos é 
"Antes do procedimento asséptico" que visa a proteção do paciente, evitando transmissão de 
microorganismos das mãos do profissional para o paciente, incluindo as do próprio paciente. 
 
 
 

 



 

CARGO(S): TESOUREIRO 
  

 

QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'A'. Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos 
que esclarecer que não procede, uma vez que o enunciado da questão especificou de forma clara e 
objetiva o que pretendia e, portanto, não há que se falar em interpretações diversas na resposta, devendo 
ser mantido o gabarito oficial.  

 

 

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'E'. Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos 
que esclarecer que não procede, posto que o enunciado da questão especificou de forma clara e objetiva o 
que pretendia em relação ao livro diário, bem como, a referida questão foi elaborada de acordo com o 
programa do edital, no tópico pertinente à contabilidade e, portanto, deve ser mantido o gabarito oficial.  
 

 

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'C'. Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos 
que esclarecer que não procede, na medida em que o enunciado da questão especificou de forma clara e 
objetiva o que pretendia em relação a liquidação e empenho e, portanto, não há que se falar em 
interpretações diversas na resposta, devendo ser mantido o gabarito oficial. 
  

 

 
CARGO(S): PROFESSOR I 

 
 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão 31 está de acordo com o programa do edital, pois 
FASES DO DESENVOLVIMENTO entraria no programa, no item "Concepções de criança, infância e 
educação infantil" e/ou "Cuidar e educar". Logo, a questão permanece e a alternativa correta é a letra A - 
Fase anal. Quanto às questões 31, 34, 35 e 40, sobre a autora Júlia Oliveira-Formosinho e Christine 
Pascal, no livro “Documentação pedagógica e avaliação na educação infantil”, pode ser utilizada como 
bibliografia, visto que no edital é colocado apenas programa e não especifica bibliografias. 

 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'C'. Segundo o livro “Documentação pedagógica e avaliação na 
educação infantil”, de Júlia Oliveira-Formosinho e Christine Pascal, na página 18 uma das características 
apresentadas é da Pedagogia Transmissiva. Logo, a alternativa correta é a letra C. 

 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão 35 refere-se à autora Júlia Oliveira-Formosinho e 
Christine Pascal, no livro “Documentação pedagógica e avaliação na educação infantil” e pode ser utilizada 
como bibliografia, visto que no edital é colocado apenas programa e não especifica bibliografias.  

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão 38 refere-se à autora Tania Zagury do livro “Limites 
sem trauma” e pode ser utilizada como bibliografia, visto que no edital é colocado apenas programa e não 
especifica bibliografias.  

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão 39 refere-se à autora Tania Zagury do livro “Limites 
sem trauma” e pode ser utilizada como bibliografia, visto que no edital é colocado apenas programa e não 
especifica bibliografias.  

 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'D'. Segundo o livro “Documentação pedagógica e avaliação na 
educação infantil”, de Júlia Oliveira-Formosinho e Christine Pascal, na página 107, “A pedagogia isomórfica 
reconhece crianças e adultos como pessoas e utiliza uma pedagogia de envolvimento, que reconhece o 
conhecimento e experiência prévios dos participantes e os envolve ativamente nos processos da sua 
própria mudança”. Portanto, a alternativa correta é a letra D. A referida autora pode ser utilizada como 
bibliografia, visto que no edital é colocado apenas programa e não especifica bibliografias.  
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR II 

 
 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'D'. Segundo o livro “Sem tempo para ser criança”, de David Elkind, 
na página 33, “O conceito de prontidão foi exaltado por psicólogos desenvolvimentais como Arnold Gesell, 
que defendia as limitações biológicas da aprendizagem. Gesell acreditava que as crianças não estavam 
biologicamente prontas para aprender a ler até que tivessem atingido a idade mental de seis anos e meio.” 
Logo, alternativa D está correta. 

 



 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS GERAIS 

 
 

 
CARGO(S): FISCAL DE OBRAS, INSPETOR SANITÁRIO, INSPETOR TRIBUTÁRIO, MONITOR DE 

ESCOLA, OFICIAL ADMINISTRATIVO, SECRETÁRIO DE ESCOLA 
 

 

 
QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'E'. Conforme site da Prefeitura Municipal: A colonização e o 
povoamento tiveram origem no ano de 1918, com a instalação de uma casa comercial a margem da 
estrada que ligava a Colônia Militar do Alto Uruguai a Ijuí e Catuípe (este conhecido por Rio Branco). Com 
a ideia de homenagear a família Chagas e perpetuar o nome da Fazenda, a Sra. Josefina Lucas Silva e 
Dona Fifina, esposa de Pompílio Silva, sugeriu então o nome de Santo Augusto, tornando-se definitivo tal 
nomenclatura ao local que até então já fora conhecido como Rincão de São Jacob e posteriormente Boca 
da Picada. 

 

 
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme consta no Edital de Abertura, faz parte dos 
programas de Conhecimentos Gerais, os seguintes conteúdos: Cultura popular, personalidades, pontos 
turísticos, organização política e territorial, divisão política, regiões administrativas, regionalização do IBGE, 
hierarquia urbana, símbolos, estrutura dos poderes, fauna e flora locais, hidrografia e relevo, matriz 
produtiva, matriz energética e matriz de transporte, unidades de conservação, história e geografia do 
Estado, do Município e da região que o cerca. 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. Sendo assim, abordar a escritora 
Clarice Lispector, é tratar sobre personalidades importantes na cultura brasileira e na educação. Trata-se 
de uma escritora, nacionalmente conhecida e de estudo no Ensino Médio.  

Além do contexto literário histórico, podemos citar que recentemente Clarice Lispector foi citada, 
recentemente, em diversos meios de comunicação, em razão do seu centenário, como pode ser 
constatado pelos links abaixo: 
- https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-03/biblioteca-da-usp-homenageia-escritora-clarice-
lispector 
- https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/clarice-lispector---100-anos-do-
nascimento-da-escritora.htm 
- https://oglobo.globo.com/cultura/teatro/clarice-lispector-inspira-quatro-pecas-em-cartaz-nos-palcos-
cariocas-24289067 
- https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/noticia/2019/12/ano-do-centenario-de-clarice-lispector-
2020-tera-serie-de-lancamentos-que-lembrarao-vida-e-obra-da-escritora-ck4czbeke06xt01rz9b3sne7x.html 
 

 

   
NÍVEL SUPERIOR 

 
 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

 
CARGO(S): ADVOGADO, ASSISTENTE SOCIAL, AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, 
CONTADOR, ENGENHEIRO CIVIL, FARMACÊUTICO, MÉDICO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA 

FAMÍLIA , NUTRICIONISTA, ODONTÓLOGO, PROFESSOR III – ARTE, PROFESSOR III – CIÊNCIAS, 
PROFESSOR III – EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR III – GEOGRAFIA, PROFESSOR III – HISTÓRIA, 
PROFESSOR III – INFORMÁTICA, PROFESSOR III – LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGLÊS), 

PROFESSOR III – LÍNGUA PORTUGUESA, PROFESSOR III – MATEMÁTICA, PROFESSOR IV – 
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PSICÓLOGO GERAL, PSICÓLOGO SMS 

 

 

 
QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'B'. Conforme o texto, “a raiva é estudada como um dos 
sentimentos primários, ou seja, que está presente em todo e qualquer ser humano desde os seus primeiros 
anos de vida”. A alternativa A distorce essa afirmação, pois não é exposto pelo texto que “a raiva está mais 
presente nos primeiros anos de vida”. Conforme o texto, “você sabia que uma das raivas mais nocivas é 
aquela que não se expressa? Muitas vezes passamos por situações nas quais somos injustiçados, ou que 
tentam invadir nossa individualidade, ou que de forma cruel tentam nos humilhar, ou praticar bullying, etc. 
Nesse tipo de situação, é extremamente comum a pessoa que foi prejudicada ficar com tanto medo, com 

 



tanta insegurança, que trava completamente e não expressa a raiva que está sentindo internamente”. 
Assim, a alternativa B está correta, visto que parafraseia o que está expresso no texto sem deturpá-lo. 
Conforme o texto, “todos nós sabemos que a pele é o maior órgão do nosso corpo e que ele representa o 
nível mais externo de proteção. É através da pele que interagimos com o mundo, com as pessoas, com a 
natureza, com os alimentos e por aí vai”. Desse modo, está incorreta a alternativa C, pois o texto não faz 
referência – e consequentemente não dá ênfase – à religião e à mitologia, além de desviar por completo o 
que enuncia em relação ao sentido original da mensagem. Conforme o texto, “ao contrário do que muitos 
pensam, as doenças não são más, não são um castigo, não são provações para que paguemos nossos 
pecados”. Dessa forma, está incorreta a alternativa D. Nela, há uma afirmação diametralmente oposta ao 
que é explicitado pelo texto. Conforme o texto, “o desenvolvimento da autoconfiança, que, por sua vez, se 
dá pelo autoconhecimento, é chave de ouro para que a raiva não fique presa dentro de você. A 
autoconfiança é você sentir que quando está sendo injustiçado, maltratado, humilhado, desprezado, etc., 
você diz “parou!” e não permite que nada disso tire sua paz, tire você do seu eixo, do seu equilíbrio”. 
Destarte, está incorreta a alternativa E, pois afirma erroneamente que o autoconhecimento leva à 
desconfiança do indivíduo em si mesmo. 

 
QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'B'. No excerto “Elas são as mais suscetíveis a desenvolverem 
quadros de depressão, de ansiedade generalizada, de pânico, ou a motivarem o surgimento de doenças 
psicossomáticas diversas (l. 15-17), se o pronome “elas” fosse flexionado no singular, ficaria assim: 
“Ela é a mais suscetível a desenvolver quadros de depressão, de ansiedade generalizada, de pânico, ou a 
motivar o surgimento de doenças psicossomáticas diversas. Desse modo, cinco outras palavras 
precisariam ter a grafia modificada para garantir a correta concordância verbo-nominal, estando correta a 
alternativa B. 

 

 
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'D'. Na palavra “antigas” (l. 32), a desinência nominal 
exclusivamente de gênero é determinada pela segunda vogal “a”, estando correta a alternativa D. Vale 
lembrar que a primeira vogal “a” e a vogal “i” não são desinências nominais exclusivamente de gênero. Ao 
contrário, pertencem ao radical “antig”. A consoante “s” constitui a desinência nominal de número. A 
terminação “as” engloba as desinências nominais de gênero e número. 

 

 
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'A'. Em palavras com “m” e “n” presentes em final de sílaba não há 
encontro consonantal, porque tais letras são nasalizadoras e, consequentemente, não representam 
fonemas. É o caso de “sentimentos” (l. 01). O dígrafo “en” representa a vogal nasal “~e”, de modo que 
foneticamente a palavra é escrita da seguinte forma: s~etim~etos. Já em falta (lt), exterior (xt), acnes (cn) e 
alcance (lc) há encontro consonantal. Assim, está correta a alternativa A. 
 

 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
 

 
CARGO(S): ADVOGADO, ASSISTENTE SOCIAL, AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, 
CONTADOR, ENGENHEIRO CIVIL, FARMACÊUTICO, MÉDICO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA 

FAMÍLIA , NUTRICIONISTA, ODONTÓLOGO, PSICÓLOGO GERAL, PSICÓLOGO SMS 
 

 

 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão aborda operações com conjuntos, e a intersecção 
pedida é referente aos elementos comuns aos três conjuntos ao mesmo tempo. Por isso, ela deve ser 
subtraída de todos os conjuntos, conforme imagem anexo. 

 



 
Argumentação inválida. Recurso indeferido. 
 

QUESTÃO: 25 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'E' PARA ALTERNATIVA 'A'. Proposição são 
sentenças que podem ser valoradas como verdadeiro ou falso. Apenas um desses valores por vez e nunca 
ambos. Sentenças abertas não podem ser julgadas por verdadeiras ou falsas, uma vez que não se 
conhece o valor incógnito. A questão apresenta apenas uma proposição em sua afirmativa I : "2x2=6" que 
é falso, pode ser julgado e, portanto, é proposição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 
 

 
CARGO(S): ADVOGADO, ASSISTENTE SOCIAL, AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, 
CONTADOR, ENGENHEIRO CIVIL, FARMACÊUTICO, MÉDICO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA 

FAMÍLIA , NUTRICIONISTA, ODONTÓLOGO, PSICÓLOGO GERAL, PSICÓLOGO SMS 
 

 

 
QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'D'. A assertiva II está correta, pois como bem observado no 
recurso, o Art. 39 prevê substituição de “titular de cargo em comissão OU de função gratificada durante o 
seu impedimento legal”. Ou seja, essa mutação funcional ocorre para servidores de uma OU de outra 
ocupação quando impedidos legalmente, de forma que está correta a afirmação constante na questão; 
estaria incorreta se restringisse somente/apenas a titular de cargo em comissão. 
 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 
 

 
CARGO(S): PROFESSOR III – ARTE, PROFESSOR III – CIÊNCIAS, PROFESSOR III – EDUCAÇÃO 

FÍSICA, PROFESSOR III – GEOGRAFIA, PROFESSOR III – HISTÓRIA, PROFESSOR III – 
INFORMÁTICA, PROFESSOR III – LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGLÊS), PROFESSOR III – 

LÍNGUA PORTUGUESA, PROFESSOR III – MATEMÁTICA, PROFESSOR IV – ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

 

 

 
QUESTÃO: 17 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'E' PARA ALTERNATIVA 'B'. A banca defere 
os recursos, porém irá alterar o gabarito, pois a formulação do enunciado foi baseado no art. 4º, do PNE, 
ou seja, de acordo com a referida Lei, art. 4, as metas previstas no Anexo desta Lei deverão ter como 
referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, o censo demográfico e os censos 
nacionais da educação básica e superior mais atualizados, disponíveis na data da publicação desta Lei. 
 

 

 
MATÉRIA: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

 
 

 
CARGO(S): PROFESSOR III – ARTE, PROFESSOR III – CIÊNCIAS, PROFESSOR III – EDUCAÇÃO 

FÍSICA, PROFESSOR III – GEOGRAFIA, PROFESSOR III – HISTÓRIA, PROFESSOR III – 
INFORMÁTICA, PROFESSOR III – LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGLÊS), PROFESSOR III – 

LÍNGUA PORTUGUESA, PROFESSOR III – MATEMÁTICA, PROFESSOR IV – ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

 

 

 
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'C'. A banca indefere os recursos, pois o enunciado solicitava qual 
resposta estava INCORRETA, portanto, a resposta incorreta era a assertiva III (pensamento 
liberal/tradicional). De acordo com a autora Martha Gabriel, na Era da Inovação não dá para usar fórmula 
antiga para resolver problema novo. É preciso ter criatividade, experimentação e pensamento crítico.  
 

 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

 
CARGO(S): ADVOGADO 

 
 

 
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'B'. Com a devida venia, a questão não indica que a ADPF seria 
proposta pelo Prefeito Municipal, mas tão somente que caberia o manejo de ADPF perante o STF, o que se 
daria por representação ao PGR, dos arts. 1º, parágrafo único, I, art. 2º, §1º, e art. 10, §3º, da Lei n. 
9.882/1999. Assim, nego provimento. 
 
 

 



QUESTÃO: 32 - ANULADA. A redação dada ao item "B" apresenta equívoco na redação, tornando-a 
incorreta. Por tal razão, dou provimento ao recurso para anular a questão. 
 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL 

 
 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'A'. Não há a necessidade de alterar gabarito ou anular a questão 
em função do que está exposto, de forma literal a partir do texto das autoras, isso pois o que se está 
questionando é se: este conselho tem se posicionado frente aos direitos reprodutivos? Em 2009, o CFESS 
Manifesta de 28 de setembro traz um panorama sobre a questão do aborto, colocando-a como uma 
questão de saúde pública e direito das mulheres?. Há que se ressaltar, ainda, que o CFESS é o Conselho, 
da categoria profissional, em âmbito nacional (materializando a Política Nacional de fiscalização do 
exercício profissional, os encontros nacionais, etc), portanto a nomenclatura e sigla podem não 
correponderem entre sí no texto, mas o Conselho Federal de Serviço Social, em sua natureza, é um 
Conselho Nacional (levando em conta que o significado de "Federal" é aquilo relativo ou pertencente ao 
Estado federal, à União. "jurisdição em âmbito nacional".  

No que se refere ao conteúdo da assertiva, as autoras referem que: "O Conselho Nacional de 
Serviço Social, CFESS, tem se posicionado frente aos direitos reprodutivos. Em 2009, o CFESS Manifesta 
de 28 de setembro4 traz um panorama sobre a questão do aborto, colocando-a como uma questão de 
saúde pública e direito das mulheres. O referido documento relata que no 38º Encontro Nacional CFESS-
Cress, os assistentes sociais presentes Reafirmaram seus valores e princípios, comprometidos com a 
emancipação humana e a construção de uma nova ordem societária, livre de toda forma de exploração e 
opressão, e deliberaram o posicionamento e o engajamento nas lutas pela descriminalização do aborto, e a 
realização de debates em todo o Brasil sobre a legalização do aborto como mecanismo de ampliar e 
democratizar as discussões no âmbito da categoria, para retirada de posicionamento do Conjunto 
CFESS/Cress em setembro/2010. (CFESS, 2009)". Link: scielo.br/pdf/sssoc/n132/0101-6628-sssoc-132-
0306.pdf 
 

 

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'C'. Sobre as I e II "O Serviço Social é uma profissão liberal 
regulamentada no Brasil atualmente pela Lei Federal nº 8.662 de 1993, sendo uma das primeiras 
ocupações da área social a conquistar reconhecimento legal por parte do Estado, ainda na década de 
1950, com a Lei Federal nº 3.252, de 27 de agosto de 1957 e o com Decreto nº 994, de 15 de maio de 
1962. Entretanto, permanecem frequentes as dúvidas (tanto entre leigos quanto entre profissionais) sobre 
os papéis e as funções desempenhados pelo assistente social. Nesse sentido, é comum encontrar pessoas 
que acreditem na desnecessidade de formação específica para o desempenho das atividades executadas 
por esse profissional. Dentre essas pessoas estão usuários, profissionais de outras áreas e, de forma muito 
recorrente, os próprios assistentes sociais (Felippe, 2013)." (FELIPPE, 2018, p.29-30). - I está CORRETA e 
II incorreta. 

Sobre a assertiva II: "A regulamentação do Serviço Social no Brasil: alguns apontamentos A primeira 
legislação a regulamentar o trabalho do profissional de Serviço Social no Brasil dizia, em seu artigo 1º, que 
“o Serviço Social constitui o objeto da profissão liberal de Assistência Social, de natureza técnico- -
científica” (Brasil, 1962), estabelecendo em dois dos seus artigos (2º e 5º) as tarefas que caberiam ao 
assistente social, em caráter geral ou privativo". (FELIPPE, 2018, p.29-30). Link: 
scielo.br/pdf/sssoc/n131/0101-6628-sssoc-131-0029.pdf 
  

 

 
CARGO(S): AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

 
 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'B'. Um dos capítulos do Programa do Concurso é a NOVA 
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, dentro do qual, encontra-se o item “Mensuração de 
Ativos e Passivos”. E é exatamente disso que trata a questão, a qual encontra-se embasamento na 8ª 
edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). O referido Manual, editado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional, aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, com 
a 8ª edição válida a partir do exercício de 2019. Nas páginas 160 e 161 do referido Manual constam as 
definições constantes no enunciado da questão aqui referida, dentre as quais transcrevemos a de Valor 
Justo: 
Valor justo (fair value) é o valor pelo qual um ativo pode ser intercambiado ou um passivo pode ser 
liquidado entre partes interessadas que atuam em condições independentes e isentas ou conhecedoras do 
mercado. 

O referido conceito, constante no MCASP, em nada contraria o que consta na vetusta NBC T 16.10 – 

 



AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS EM ENTIDADES DO SETOR PÚBLICO, na qual 
foi incluída a definição, em 2013, pela Resolução CFC 1.437/2013: 
“Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de 
um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. “ 

Ademais, a mais recente norma emanada do CFC que trata do assunto é a NBC TSP Estrutura 
Conceitual, de 23 de setembro de 2016, a qual, ao tratar do tema Mensuração de Ativos e Passivos, não 
descreve um conceito para Valor Justo e justifica: 
“Esta estrutura conceitual não propôs o valor justo (fair value) como uma das bases de mensuração para 
ativos e passivos. Em substituição, propôs o valor de mercado, o qual foi definido do mesmo modo que o 
valor justo, ou seja, o valor pelo qual um ativo pode ser trocado, ou um passivo extinto, entre partes 
conhecedoras, dispostas a isso, em transação sem favorecimentos. 
O IPSASB/Ifac alega que o valor justo, no contexto do setor público, é semelhante ao valor de mercado e a 
inclusão de ambas as bases de mensuração poderia ser confusa para os usuários dos RCPGs.  Assim, 
esta estrutura conceitual convergida, em vez de incluir a definição de valor justo baseada em valor de 
saída, ou a definição de valor justo específica para o setor público, incluiu o valor de mercado como uma 
das bases de mensuração. 
No entanto, ressalta-se que a base de mensuração sob o valor justo ainda deverá permanecer em algumas 
IPSAS editadas pelo IPSASB/Ifac após a estrutura conceitual e em algumas NBCs TSP convergidas, pois o 
IPSASB/Ifac, gradualmente, irá rever as bases de mensuração constante das IPSAS de modo a excluir o 
valor justo. Trata-se do projeto denominado Mensurações no Setor Público (Public Sector Measurement). 
Os itens BC7.20 a 7.28 do documento original do IPSASB/Ifac (The Conceptual Framework for General 
Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities) expõem de maneira detalhada as razões pelas quais 
houve a substituição da mensuração baseada no valor justo para o valor de mercado.” 

O próprio órgão regulamentador da contabilidade do setor público brasileiro, reconhece (MCASP – 8ª 
edição – p. 161): 
“A NBC TSP – Estrutura Conceitual não propôs o valor justo (fair value) como uma das bases de 
mensuração para ativos e passivos. Em substituição, propôs o valor de mercado, o qual foi definido do 
mesmo modo que o valor justo, ou seja, o valor pelo qual um ativo pode ser trocado, ou um passivo extinto, 
entre partes conhecedoras, dispostas a isso, em transação sem favorecimentos.” 

Portanto, não há o que se alterar em relação à questão e o gabarito publicado. 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão refere aos Princípios Implícitos e Explícitos, tema 
contido no programa do edital. Refere que os explícitos são aqueles contidos no artigo 37 da Constituição 
Federal, quais sejam, os princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Publicidade e da 
Eficiência. E pede para que o candidato indique qual das alternativas contém apenas Princípios Implícitos, 
ou seja, Princípios que não estão entre os arrolados (constantes do artigo 37). A única alternativa que não 
contém nenhum Princípio Explícito é a “C - Isonomia, Proporcionalidade e Razoabilidade”. 
  

 

 
CARGO(S): CONTADOR 

 
 

 
QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'D'. A verificabilidade é a qualidade da informação que ajuda a 
assegurar aos usuários que a informação contida nas demonstrações contábeis representa fielmente os 
fenômenos econômicos ou de outra natureza que se propõe a representar de acordo com o CPC 00R1.  
Representação Fidedigna: Para ser útil, a informação contábil-financeira, além de representar um 
fenômeno relevante, deve representá-lo de forma fidedigna, observando os seguintes atributos: a 
informação deve ser completa, neutra e livre de erro. 
Uma informação completa é aquela que inclui toda a informação necessária para que o usuário 
compreenda o fenômeno que está sendo retratado, com todas as descrições e explicações necessárias. 
Por exemplo, um retrato completo de um grupo do ativo incluiria a descrição dos itens que compõem este 
grupo, o valor destes itens e a explicação do critério adotado para a sua mensuração (custo histórico 
original, custo histórico ajustado ou valor justo). 
Uma informação neutra, por sua vez, é aquela que não é distorcida ou manipulada para que o usuário a 
receba de modo favorável ou desfavorável. Sendo assim, a informação deve ser imparcial. 
Finalmente, uma informação livre de erro é aquela na qual não há erros ou omissões no fenômeno 
retratado, sendo que o processo utilizado na produção da informação foi selecionado e aplicado livre de 
erros. Por exemplo, no processo de estimativa de um valor, considera-se que a informação é livre de erros 
se o montante for descrito claramente e for evidenciado que se trata de uma estimativa, se a natureza e as 
limitações do processo adotado para a estimativa for descrito claramente e se nenhum erro tiver sido 
cometido no cálculo da estimativa. 

Conforme o CPC 00 – R1, ainda que a característica essência sobre a forma não seja apresentada 

 



de forma separada, esta está diretamente relacionada à representação fidedigna, uma vez que a 
representação pela forma legal que difira da substância econômica não pode resultar em representação 
fidedigna. Portanto a resposta correta, de acordo com o CPC 00 R1 é a verificabilidade. 
 

 
CARGO(S): ENGENHEIRO CIVIL 

 
 

 
QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'A'. O PBQP-h é um programa que vista melhorar a qualidade da 
construção civil e aumentar a produtividade, portanto enquadra-se no programa apresentado no edital em: 
"Sistema de gestão da qualidade. Produtividade na construção civil." 

 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'E'. O solo-enrocamento não é uma solução para projeto de aterros 
sobre solos moles segundo a norma DNER-POR 381/98. Além disso, de acordo com a bibliografia citada 
no recurso, observa-se que o enrocamento de solo é utilizado como estrutura de contenção e não como 
solução completa para projeto de aterros sobre solos moles. Portanto, o recurso é improcedente. 

 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com o item 4.6.3 da ABNT NBR 6122:2019 – Projeto 
e execução de fundações o ensaio triaxial: “visa à determinação dos parâmetros de resistência e de 
deformabilidade do solo. Dependendo das condições de drenagem, seja na fase de adensamento sob a 
tensão confinante, seja na fase de aplicação da tensão desviadora, o ensaio pode ser classificado como: 
ensaio adensado drenado (CD), ensaio adensado não drenado (CU) e ensaio não adensado não drenado 
(UU). Se no segundo tipo de ensaio forem feitas medidas das poro-pressões (ensaio CU), é possível a 
obtenção de parâmetros de resistência em termos de tensões efetivas. Desse modo, a ordem correta de 
preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: V-V-F, alternativa E. Como o enunciado da questão 
deixa claro que o ensaio descrito é parametrizado pela ABNT NBR 6122, julga-se o recurso improcedente, 
pois não é possível aplicar referências normativas de outros países.  

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'C'. De acordo com o item 4.1.6 da ABNT NBR 13752 (1996), são 
espécies de perícias: os arbitramentos, as avaliações, os exames e as vistorias. 

 

 
QUESTÃO: 40 - ANULADA. De acordo com o item 5.5.2 da NBR 5410 a alternativa A (disjuntores) 
também pode ser considerada para proteção contra quedas e faltas de tensão. Portanto a questão deverá 
ser anulada. 
 

 

 
CARGO(S): FARMACÊUTICO 

 
 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'C'. O recurso em questão apresenta a correta interpretação do art. 
5º, III, RDC 20/2011, quando explica que nem todas as prescrições precisam ter o carimbo de identificação 
do prescritor, desde que a receita contenha seu nome e inscrição no respectivo Conselho Regional. Por 
isso, entre as duas possíveis identificações do emitente - nome do profissional com sua inscrição no 
Conselho Regional OU nome da instituição, endereço completo, telefone, assinatura e marcação gráfica 
(carimbo); - constam duas possibilidades de identificação, indicadas pela conjunção “ou”. Gabarito 
mantido: letra C - a identificação do paciente precisa conter nome completo, idade e sexo. 
"CAPÍTULO III 
DA RECEITA 
Art. 5º A prescrição de medicamentos antimicrobianos deverá ser realizada em receituário privativo do 
prescritor ou do estabelecimento de saúde, não havendo, portanto, modelo de receita específico. 
Parágrafo único. A receita deve ser prescrita de forma legível, sem rasuras, em 2 (duas) vias e contendo os 
seguintes dados obrigatórios: 
I - identificação do paciente: nome completo, idade e sexo; 
II - nome do medicamento ou da substância prescrita sob a forma de Denominação Comum Brasileira 
(DCB), dose ou concentração, forma farmacêutica, posologia e quantidade (em algarismos arábicos ); 
III - identificação do emitente: nome do profissional com sua inscrição no Conselho Regional ou nome da 
instituição, endereço completo, telefone, assinatura e marcação gráfica (carimbo); e 
IV - data da emissão." 

 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'B'. O enunciado da questão é claro, quando informa que as 
alternativas devem ser analisadas com relação ao formulário da Receita de Controle Especial, e não em 
relação a todos os medicamentos sujeitos a controle especial.  

 



"DA RECEITA 
Art. 52. O formulário da Receita de Controle Especial (ANEXO XVII), válido em todo o Território Nacional, 
deverá ser preenchido em 2 (duas) vias, manuscrito, datilografado ou informatizado, apresentando, 
obrigatoriamente, em destaque em cada uma das vias os dizeres: "1ª via - Retenção da Farmácia ou 
Drogaria" e "2ª via - Orientação ao Paciente". 
§ 1º A Receita de Controle Especial deverá estar escrita de forma legível, a quantidade em algarismos 
arábicos e por extenso, sem emenda ou rasura e terá validade de 30 (trinta) dias contados a partir da data 
de sua emissão para medicamentos a base de substâncias constantes das listas "C1" (outras substâncias 
sujeitas a controle especial) e "C5" (anabolizantes) deste Regulamento Técnico e de suas atualizações. 
- O formulário da Receita de Controle Especial pode ser utilizado para prescrições de medicamentos a 
base de substâncias constantes das listas “C1” e “C5”, apenas; 

 As listas A1, A2, A3, B1, B2 e C2 são prescritas através da Notificação de Receita, acompanhadas de 
receita;  

 A lista C3, composta pelo medicamento Talidomida, possui regulamentação específica (RDC 11/2011), 
que dispõe sobre o controle da substância Talidomida e do medicamento que a contenha. A prescrição 
deve ser realizada por meio de Notificação de Receita de Talidomida acompanhada do Termo de 
Responsabilidade/Esclarecimento, sendo que a Notificação tem validade de 20 (vinte) dias; 

 A lista C4 (antirretrovirais) é prescrita em formulário próprio estabelecido pelo programa de DST/AIDS; 

 A lista D1 é composta de substâncias utilizadas para a obtenção de entorpecentes ou psicotrópicos e 
constantes das listas aprovadas pela Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de 
Substâncias Psicotrópicas, reproduzidas nos anexos deste Regulamento Técnico. Portanto, não são 
prescritas, não havendo regulamentação quanto ao tipo de receita e/ou formulário; 

 A lista “E” (plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas) e as substâncias 
da lista "F" (substâncias de uso proscrito no Brasil), não podem ser objeto de prescrição e manipulação 
de medicamentos alopáticos e homeopáticos; 

Gabarito mantido: letra B. As alternativas II e V estão incorretas: 
II - Art. 57. A prescrição poderá conter em cada receita, no máximo 3 (três) substâncias constantes da lista 
"C1" (outras substâncias sujeitas a controle especial) deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, 
ou medicamentos que as contenham. 
V - Art. 56, parágrafo único - Para pacientes em tratamento ambulatorial será exigida a Receita de Controle 
Especial em 2 (duas) vias. 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'D'. Para a elaboração da questão foi utilizada a referência 
bibliográfica Assistência Farmacêutica no SUS (2007), a qual apresenta o armazenamento e a 
distribuição dentro da mesma etapa do ciclo de Assistência Farmacêutica, totalizando 5 etapas: seleção, 
programação, aquisição, armazenamento e distribuição, e dispensação. Na referência consultada no 
recurso: Assistência Farmacêutica na Atenção Básica: instruções técnicas para a sua organização (2002), 
o ciclo da Assistência Farmacêutica foi definido por 6 etapas, diferenciando-se da anterior, por incluir a 
Distribuição em etapa distinta. 

Na elaboração da questão foram mencionadas as 5 etapas descritas na referência utilizada. No 
entanto, na etapa Armazenamento e Distribuição foi discriminada apenas a atividade de armazenamento, 
que está correta. Portanto, não descrever a atividade de distribuição, que faz parte da mesma etapa, não 
torna a alternativa incorreta. 
As alternativas I e II estão incorretas, pois de acordo com a referência consultada: 

 Seleção: É a atividade responsável pelo estabelecimento da relação de medicamentos, sendo uma 
medida decisiva para assegurar o acesso aos mesmos. 

 Programação: Atividade que tem como objetivo garantir a disponibilidade dos medicamentos 
previamente selecionados nas quantidades adequadas e no tempo oportuno para atender as 
necessidades da população. 

Gabarito mantido: letra D. 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'E'. A Lei 13.021/2014, descrita no Programa de Conhecimentos 
Específicos, é clara quando normatiza que: 
"Das Farmácias 
Art. 6 Para o funcionamento das farmácias de qualquer natureza, exigem-se a autorização e o 
licenciamento da autoridade competente, além das seguintes condições: 
I - ter a presença de farmacêutico durante todo o horário de funcionamento; 
II - ter localização conveniente, sob o aspecto sanitário; 
III - dispor de equipamentos necessários à conservação adequada de imunobiológicos; 
IV - contar com equipamentos e acessórios que satisfaçam aos requisitos técnicos estabelecidos pela 
vigilância sanitária”. 
Gabarito mantido: letra E, todas estão corretas. 

 



 
CARGO(S): MÉDICO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
 

 
QUESTÃO: 29 - ANULADA. Trata-se de erro material na questão, Portaria nº 2.436/2017 seria a 
informação correta no enunciado. 
 

 

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'E'. A contestação apresentada não procede, tendo em vista que 
Portaria nº 648, de 28 de março de 2006, foi revogada pela PR GM/MS nº 2.488 de 21.10.2011. Veja o item 
4.2.1 em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html 

 

 
QUESTÃO: 35 - ANULADA. O enunciado solicita "Qual a hipótese diagnóstica mais provável?". Poderia 
inferir-se que seria a candidíase, alternativa "D", entretanto a situação de falta de informações sobre o 
corrimento a alternativa "A" também preencheria os critérios. Assim, a anulação da questão se impõe. 

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'D'. Para o cenário apontado no enunciado, a alternativa que 
melhor respondia era a alternativa D, como apresentado na fonte (Tratado de Medicina de Família e 
Comunidade - Princípios, formação e prática, de Gustavo Gusso, José Mauro Cerrati Lopes e Leda Chaves 
Dias – 2a Edição - Capítulo 173.). Esta é a orientação aos médicos. 
 

 

 
CARGO(S): NUTRICIONISTA 

 
 

 
QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme o caderno de Saúde da criança: crescimento e 
desenvolvimento do Ministério da Saúde, a inclusão do IMC como parâmetro de avaliação permite que a 
criança seja mais bem avaliada na sua relação peso vs. comprimento (para menores de 2 anos) ou peso 
vs. altura (para maiores de 2 anos). Tal parâmetro auxilia na classificação de crianças que em um 
determinado período estiveram desnutridas e tiveram o comprometimento de sua estatura, possibilitando 
uma melhor identificação de crianças com excesso de peso e baixa estatura. Já o peso por idade limita-se 
a mostrar se a criança está com peso abaixo do recomendado para a sua idade, mas não mostra se a sua 
estatura já foi comprometida. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR III – CIÊNCIAS 

 
 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'C'. De acordo com documento atual da UFJF (Universidade federal 
de Juiz de fora) endereço: ufjf.br/anatomia/files/2014/07/aula-03,sistema-respiraorio-traqueia-bronquios-
pleura-e-pulmoes.pdf a alternativa correta é letra C confirmando que nariz, faringe, laringe, traqueia e 
brônquios fazem parte da porção condutora do sistema respiratório. 

 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'D'. De acordo com a fonte consultada em 28/01/2020 as 10h36 
(educacao.globo.com/biologia/assunto/ecologia/ciclos_biogeoquimicos.html), a resposta correta é a letra D, 
na qual todas as alternativas são verdadeiras referente ao ciclo do nitrogênio. 

 

 
QUESTÃO: 37 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'C' PARA ALTERNATIVA 'E'. Recursos aceito 
para troca de alternativa correta. Sendo assim a letra correta é a letra E, que inclui todas as alternativas da 
questão como estruturas pertencentes a uma célula eucariótica.  

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'B'. No site pesquisado, consta a descrição do processo de 
biodegradação que consiste em um processo de desintegração de materiais realizada por bactérias, fungos 
e outros organismos. Sendo assim, mantenho a questão com a alternativa B. (www.ecycle.com.br/6557-
biodegradacao.html acesso em 04/02/2020 as 18h35.)  
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR III – GEOGRAFIA 

 
 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'D'. Para responder à questão, deve-se compreender a leitura de 
mapas e suas variações temáticas. Sendo observado no mapa que a cor estabelecida de contraste à cor 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html


hegemônica (preta) retratava pontos com cor específica (branca). Outro ponto a destacar é que, no mapa, 
há linhas que não tem relevância cartográfica na análise direta, pois não se solicita, em momento algum, 
para distinguir linhas ou elementos ligados à cartografia básica, tais pontos, no entanto, servem para dar 
senso de sentido.  

 
QUESTÃO: 37 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'D'. De fato, ocorreu 
um erro de preenchimento de gabarito. Sendo que a resposta mais indicada é letra D, Globalização. Tendo 
em vista que o conceito que melhor retrata o enunciado é a alternativa em questão.  

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'E'. Segundo o site do PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DAS NAÇÕES UNIDAS: http://hdr.undp.org/en/2018-update, é determinado que, na Oceania, Austrália 
ocupa o 3º lugar no ranking do IDH e a Nova Zelândia o 16º lugar, no mesmo ranking. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR III – HISTÓRIA 

 
 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'D'. Todas as alternativas estão corretas, à exceção da letra D. Na 
verdade, a partir do Novo Império, após a expulsão dos hicsos, os faraós embarcaram em campanhas 
militares, forjaram alianças diplomáticas e estabeleceram uma rede comercial. Sustentando o Império, 
havia um exército profissional, ao contrário do que foi mencionado na alternativa D. O novo exército 
permanente compunha-se de unidades especializadas que utilizavam equipamentos avançados, adaptados 
de modelos hicsos. Quanto à alegada imprecisão temporal, com a devida venia, o enunciado 
expressamente fixa o século XVII a.C como contexto, razão pela qual, por certo, apenas o império erigido 
em tal período é que deveria ser considerado pelo candidato. Além disso, no que tange à interpretação 
dada pelo candidato à leitura da qualificação do Deus Rá, esta se mostra desarrazoada no contexto 
declinado pela questão. No mesmo sentido é a leitura dada por Martin Meredith em O destino da África: 
cinco mil anos de riquezas, ganância e desafios. Rio de Janeiro: Zahar, 2017. Indefiro. 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão aponta a criação dos comitês em 1917, não sua 
atuação mais ou menos intensa. Assim, o recurso apresentado carece de qualquer fundamento. Indefiro. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR III – MATEMÁTICA 

 
 

 
QUESTÃO: 32 - ANULADA. Erro na escrita, o correto seria 4^i=m e 4^j=n.   

 


