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CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2019 – PMA 

EDITAL 008/2020 
RESULTADO DOS RECURSOS RELATIVOS AOS GABARITOS PRELIMINARES – PROVA OBJETIVA 

 
 

A Prefeitura Municipal de Areal (RJ) e a G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística, tornam público o resultado do 

julgamento dos recursos relativos aos gabaritos preliminares da prova objetiva nos termos do item 13 do Edital 001/2019 

do CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OBJETIVAS, DISCURSIVAS, PRÁTICAS, TAF e de TÍTULOS, de caráter eliminatório e 

classificatório, para provimento de vagas do quadro efetivo e formação do cadastro de reserva no quadro da Prefeitura 

Municipal de Areal (RJ). 

1. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo. (Subitem 

13.6 do Edital 001/2019) 

2. O resultado dos recursos é de caráter irrecorrível na esfera administrativa. (Subitem 13.8 do Edital 001/2019) 

3. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a prova e 

não obtiveram pontuação nas referidas questões conforme o primeiro gabarito oficial, independentemente de 

interposição de recursos. Os candidatos que haviam recebido pontos nas questões anuladas, após os recursos, terão 

esses pontos mantidos sem receber pontuação a mais. (Subitem 13.9 do Edital 001/2019) 

4. No caso de retificação do gabarito preliminar, por força de contradições e/ou erros de digitação, as provas serão 

corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo divulgado após publicação do julgamento dos recursos, o que 

poderá representar ganho ou perda de pontos por parte dos candidatos em relação ao gabarito preliminar. (Subitem 

13.10 do Edital 001/2019) 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

001635 ANDRIELY ARAUJO HAUBRICK 

004487 ELISANARA DA SILVA ALMEIDA 

002195 FELIPE MENDONÇA DA SILVA 

004248 HUGO SILVA CANDIDO DE OLIVEIRA 

002786 LISES GOMES SILVA 

000322 MARCOS SERGIO VELLOSO 

002494 MARIA EDUARDA DA COSTA FREITAS 

001011 NATHALIA FARIA SOUZA 

000410 ROBERT ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA 

001323 UELIDA COSTA DOS SANTOS 

 
QUESTÃO Nº 03 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Conforme o Dicionário 

Priberan da Língua Portuguesa, bem como outros dicionários, o significado de BANIR é:  

1. Desterrar. 

2. [Figurado] Proibir. 

3. Fazer cessar. 

4. Expulsar. 
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Conforme o Dicionário - antônimos.com.br, o oposto de PROIBIR é:   

0 antônimos de proibir para 2 sentidos da palavra. O contrário de proibir é: 

1. deixar, PERMITIR, autorizar, consentir, aquiescer, anuir, liberar, assentir, concordar, possibilitar, conceder, out

orgar, propiciar, aprovar, facultar, tolerar, desimpedir, aceder, condescender, acordar, admitir, sancionar, transig

ir. 

2. legalizar, validar, autenticar, homologar, ratificar, certificar, revalidar. 
BIBLIOGRAFIA: Dicionários da Língua Portuguesa. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 05 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é procedente. Mediante a análise dos 

recursos apresentados detectamos que houve um equívoco na digitação do gabarito preliminar no que se refere a 

questão, uma vez que a única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra “B” pois é a alternativa que 

apresenta a opinião do autor e não do biólogo. 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “A” para “B” a resposta questão.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 14 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A questão relaciona 

grandezas diretamente e inversamente proporcionais (velocidade, distância e tempo). A física também trabalha mais 

essas grandezas, mas não é conteúdo exclusivo da física. 

A resolução da questão é que em 4 horas, o carro A terá percorrido 4 × 80 = 320 𝑘𝑚. 

Como o carro B saiu uma hora depois, ele terá percorrido em 3 horas 3 × 80 = 240 𝑘𝑚. 

Os carros percorreram direções ortogonais, ou seja, forma um ângulo de 90º. Logo as distâncias percorridas por eles 

formam com a distância entre os carros, um triângulo retângulo. Essa distância entre os carros pode ser calculada, 

utilizando o Teorema de Pitágoras (conteúdo de Geometria Básica, prevista no conteúdo programático do edital), sendo: 
 

𝑥2 = 3202 + 2402 

𝑥2 = 102 400 + 57 600 

𝑥2 = 160 000 

𝑥 = √160 000 

𝑥 = 400 𝑘𝑚. 
 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 15 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. As grandezas citadas no 

problema são inversamente proporcionais. À medida que o número de pedreiros aumenta (de 6 para 8), o número de 

dias diminui. Dessa forma, deve-se inverter um dos lados da igualdade, antes de efetuar o produto dos meios pelos 

extremos (popularmente chamado de “multiplicar cruzado”), sendo: 

https://www.antonimos.com.br/deixar/
https://www.antonimos.com.br/autorizar/
https://www.antonimos.com.br/consentir/
https://www.antonimos.com.br/aquiescer/
https://www.antonimos.com.br/anuir/
https://www.antonimos.com.br/liberar/
https://www.antonimos.com.br/assentir/
https://www.antonimos.com.br/concordar/
https://www.antonimos.com.br/possibilitar/
https://www.antonimos.com.br/conceder/
https://www.antonimos.com.br/outorgar/
https://www.antonimos.com.br/outorgar/
https://www.antonimos.com.br/propiciar/
https://www.antonimos.com.br/aprovar/
https://www.antonimos.com.br/facultar/
https://www.antonimos.com.br/tolerar/
https://www.antonimos.com.br/desimpedir/
https://www.antonimos.com.br/aceder/
https://www.antonimos.com.br/condescender/
https://www.antonimos.com.br/acordar/
https://www.antonimos.com.br/admitir/
https://www.antonimos.com.br/sancionar/
https://www.antonimos.com.br/transigir/
https://www.antonimos.com.br/transigir/
https://www.antonimos.com.br/legalizar/
https://www.antonimos.com.br/validar/
https://www.antonimos.com.br/autenticar/
https://www.antonimos.com.br/homologar/
https://www.antonimos.com.br/ratificar/
https://www.antonimos.com.br/certificar/
https://www.antonimos.com.br/revalidar/
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𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠         𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠
6 24
8 𝑥

  →     
6

8
  =   

𝑥

24
    →   8𝑥 = 144  →   𝑥 = 18 𝑑𝑖𝑎𝑠. 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 33 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. De acordo com a tabela 

abaixo, temos: 

 

Fonte: Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Manual de redação: padronização e documentos administrativos. – 2. reimpr. – Brasília: 
Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2018. 

Em tempo: o termo “Vossa Eminência” não é citado no Manual de Redação da Presidência da República. 

Fonte: Brasil. Presidência da República. Casa Civil Manual de redação da Presidência da República / Casa Civil, Subchefia de Assuntos Jurídicos ; 
coordenação de Gilmar Ferreira Mendes, Nestor José Forster Júnior [et al.]. – 3. ed., rev., atual. e ampl. – Brasília: Presidência da República, 2018. 

189 p. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 36 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. No que se refere à 

frequência do uso ou consulta, existem três tipos de arquivos: arquivo ativo, arquivo inativo e arquivo morto. Arquivo 

ativo: mantém arquivados os documentos e papéis de uso, consulta e referência constantes e atuais, ou que se 

encontram em fase de conclusão. Arquivo inativo: guarda documentos e papéis que oferecem menor frequência de 

uso, consulta ou referência. Arquivo morto: armazena documentos de frequência de uso, consulta ou referência quase 

nulas. O arquivo morto precisa, inclusive, ser organizado dentro das mesmas técnicas e regras que prevalecem para o 

arquivo ativo, pois muitas vezes serão necessárias a imediata localização e a consulta a papéis em desuso. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 



 

 

 

 

 

 

Concurso Público 002/2019                                                                                                                                                            Página 4 de 64 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL 
Estado do Rio de Janeiro 

Concurso Público 001/2019 

 

QUESTÃO Nº 40 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise do 

fundamento apresentado, temos a esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a 

mesma será ANULADA, uma vez que a questão que devido a erro de elaboração, apresenta duas respostas que atendem 

ao solicitado no enunciado da questão. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a 

isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA.  

 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Área de Atuação: Gaby) 
Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

000605 FLÁVIA MARIA MARQUES 
 

QUESTÃO Nº 03 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Conforme o Dicionário 

Priberan da Língua Portuguesa, bem como outros dicionários, o significado de BANIR é:  

1. Desterrar. 

2. [Figurado] Proibir. 

3. Fazer cessar. 

4. Expulsar. 

Conforme o Dicionário - antônimos.com.br, o oposto de PROIBIR é:   

0 antônimos de proibir para 2 sentidos da palavra. O contrário de proibir é: 

1. deixar, PERMITIR, autorizar, consentir, aquiescer, anuir, liberar, assentir, concordar, possibilitar, conceder, out

orgar, propiciar, aprovar, facultar, tolerar, desimpedir, aceder, condescender, acordar, admitir, sancionar, transig

ir. 

2. legalizar, validar, autenticar, homologar, ratificar, certificar, revalidar. 
BIBLIOGRAFIA: Dicionários da Língua Portuguesa. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

CARGO: AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS 
Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

000103 BEATRIZ MARIA PACHECO 

000198 GRACIELE MARIA PACHECO 

000690 LEONARDO TEIXEIRA THOMAZ 

002688 SÔNIA APARECIDA DEZIDÉRIO 

 

QUESTÃO Nº 03 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Conforme o Dicionário 

Priberan da Língua Portuguesa, bem como outros dicionários, o significado de BANIR é:  

1. Desterrar. 

2. [Figurado] Proibir. 

3. Fazer cessar. 

4. Expulsar. 

https://www.antonimos.com.br/deixar/
https://www.antonimos.com.br/autorizar/
https://www.antonimos.com.br/consentir/
https://www.antonimos.com.br/aquiescer/
https://www.antonimos.com.br/anuir/
https://www.antonimos.com.br/liberar/
https://www.antonimos.com.br/assentir/
https://www.antonimos.com.br/concordar/
https://www.antonimos.com.br/possibilitar/
https://www.antonimos.com.br/conceder/
https://www.antonimos.com.br/outorgar/
https://www.antonimos.com.br/outorgar/
https://www.antonimos.com.br/propiciar/
https://www.antonimos.com.br/aprovar/
https://www.antonimos.com.br/facultar/
https://www.antonimos.com.br/tolerar/
https://www.antonimos.com.br/desimpedir/
https://www.antonimos.com.br/aceder/
https://www.antonimos.com.br/condescender/
https://www.antonimos.com.br/acordar/
https://www.antonimos.com.br/admitir/
https://www.antonimos.com.br/sancionar/
https://www.antonimos.com.br/transigir/
https://www.antonimos.com.br/transigir/
https://www.antonimos.com.br/legalizar/
https://www.antonimos.com.br/validar/
https://www.antonimos.com.br/autenticar/
https://www.antonimos.com.br/homologar/
https://www.antonimos.com.br/ratificar/
https://www.antonimos.com.br/certificar/
https://www.antonimos.com.br/revalidar/
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Conforme o Dicionário - antônimos.com.br, o oposto de PROIBIR é:   

0 antônimos de proibir para 2 sentidos da palavra. O contrário de proibir é: 

1. deixar, PERMITIR, autorizar, consentir, aquiescer, anuir, liberar, assentir, concordar, possibilitar, conceder, out

orgar, propiciar, aprovar, facultar, tolerar, desimpedir, aceder, condescender, acordar, admitir, sancionar, transig

ir. 

2. legalizar, validar, autenticar, homologar, ratificar, certificar, revalidar. 
BIBLIOGRAFIA: Dicionários da Língua Portuguesa. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 07 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que não 

apresentara em seu recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou 

resolução da questão, e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que 

determina o item 13.1.2 do edital 001/2019.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 32 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que não 

apresentara em seu recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou 

resolução da questão, e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que 

determina o item 13.1.2 do edital 001/2019.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 34 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que não 

apresentara em seu recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou 

resolução da questão, e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que 

determina o item 13.1.2 do edital 001/2019.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 39 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que não 

apresentara em seu recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou 

resolução da questão, e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que 

determina o item 13.1.2 do edital 001/2019. Informamos ainda que o conteúdo abordado na referida questão está 

presente no Conteúdo Programático no item “Visita Domiciliar”, na página 52 do Edital 001/2019. 

https://www.antonimos.com.br/deixar/
https://www.antonimos.com.br/autorizar/
https://www.antonimos.com.br/consentir/
https://www.antonimos.com.br/aquiescer/
https://www.antonimos.com.br/anuir/
https://www.antonimos.com.br/liberar/
https://www.antonimos.com.br/assentir/
https://www.antonimos.com.br/concordar/
https://www.antonimos.com.br/possibilitar/
https://www.antonimos.com.br/conceder/
https://www.antonimos.com.br/outorgar/
https://www.antonimos.com.br/outorgar/
https://www.antonimos.com.br/propiciar/
https://www.antonimos.com.br/aprovar/
https://www.antonimos.com.br/facultar/
https://www.antonimos.com.br/tolerar/
https://www.antonimos.com.br/desimpedir/
https://www.antonimos.com.br/aceder/
https://www.antonimos.com.br/condescender/
https://www.antonimos.com.br/acordar/
https://www.antonimos.com.br/admitir/
https://www.antonimos.com.br/sancionar/
https://www.antonimos.com.br/transigir/
https://www.antonimos.com.br/transigir/
https://www.antonimos.com.br/legalizar/
https://www.antonimos.com.br/validar/
https://www.antonimos.com.br/autenticar/
https://www.antonimos.com.br/homologar/
https://www.antonimos.com.br/ratificar/
https://www.antonimos.com.br/certificar/
https://www.antonimos.com.br/revalidar/
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Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

CARGO: AGENTE DE DEFESA CIVIL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

004169 GILBERTO DE MELO VASCONCELOS 

004265 KAROLINE LEAL VASCONCELOS 

004582 MIGUEL CARLOS PAIVA RAMOS 

005097 ROSILANE CONCEIÇÃO CESÁRIO 

000446 TALITA SANTIAGO LOPES 

 

QUESTÃO Nº 00 – APLICAÇÃO 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que não 

apresentara em seu recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse o benefício obtido pelo(a) 

candidato(a) em relação a atuação da fiscal de sala, e como propriamente dito pelo recorrente, o fiscal solicitou que o 

candidato guardasse o item o que foi plenamente atendido, portanto não justifica a anulação da prova. 

 

QUESTÃO Nº 01 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. O substantivo “pessoa” 

classifica-se como sobrecomum, isto é, tem um só gênero, quer se refira a homem ou mulher (a pessoa = homem ou 

mulher). Os substantivos comuns de dois gêneros designam indivíduos dos dois sexos, são masculinos ou femininos, por 

exemplo, o colega/a colega; o intérprete/a intérprete, etc. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 05 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Na frase “Mercúrio é o 

planeta mais próximo do Sol” o sujeito é Mercúrio. Na segunda frase “uma das suas faces é permanentemente voltada 

para o Astro-Rei” o sujeito é “uma das suas faces”. Portanto, por haver dois sujeitos diferentes, a vírgula se torna 

necessária entes da conjunção coordenativa “e”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 07 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 

existem cinco lacunas e seis opções de preenchimento. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do 

concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 08 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. O vocábulo “vultuoso” 

significa “que tem a face e os lábios vermelhos e inchados e os olhos salientes”. Já o vocábulo “vultoso” significa “muito 

grande, considerável (uma vultosa soma em dinheiro)”.  

Pelo exposto, o uso de “vultuoso” na frase em questão está inadequado. O correto é “Políticos corruptos desviaram 
VULTOSA quantia de dinheiro público. 

Fonte: Dicionário Houaiss, Conciso, 2011, p. 969. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 11 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, para que o 

troco seja o maior possível, é necessário que a compra efetuada por ele seja o mais barato possível, ou seja, compre os 

produtos (nesse caso docinhos) mais baratos. Como ele comprou 2 de Ninho com Nutella e um Beijinho, ele gastou com 

esses 3 doces R$ 4,90. Como ele comprou 8 doces no total, falta descobrir quais foram os outros 5 doces comprados 

por ele. Como o enunciado quer saber o maior troco possível, basta considerar que ele levou 5 doces mais baratos, 

nesse caso os Docinhos de leite, que custam R$ 1,00. Então, 4,90 dos três primeiros doces e mais R$5,00 dos 5 doces 

mais baratos, dão um total de R$ 9,90. Como ele pagou com uma nota de R$ 20,00, deve receber de troco R$ 10,10, 

sendo assim a questão não possui a alternativa que responde corretamente ao enunciado. Diante do exposto, com o 

intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 12 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A questão de conjuntos 

fica mais fácil de ser entendida se for utilizada o Diagrama de Venn. 
 

 
 

Somando todos os valores, temos o total de clientes que responderam à enquete: 60+30+40+22+12+25+80+15=284. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 
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QUESTÃO Nº 13 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Seja “m” o número de 

mulheres e “h” o número de homens nessa escola. Pelo enunciado, podemos montar o seguinte sistema: 
 

{
𝑚 = ℎ + 15 (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 1)

𝑚 × ℎ = 1350 (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2)
 

 

Substituindo a equação 1 dentro da equação 2, temos: 
 

(ℎ + 15) × ℎ = 1350 

ℎ2 + 15ℎ − 1350 = 0 
 

Resolvendo essa equação do 2º grau, temos que h=30 ou h=-45. Como h refere-se ao número de homens, desprezamos 

o resultado negativo, e ficamos apenas com o valor h=30, que é um número compreendido entre 25 e 32. 
 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 14 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. O perímetro de uma 

figura é definido por “a soma dos comprimentos das linhas que delimitam uma figura”. Sendo assim, devemos calcular 

o perímetro da parte externa e interna da figura. Podemos observar que essa figura é formada apenas por linhas que 

formam os lados dos quadrados e por linhas que formam as diagonais desse quadrado. Essas diagonais medem 3√2 

(calculada utilizando o Teorema de Pitágoras). Os lados dos quadrados medem 3 cm (de acordo com o enunciado). Essa 

figura apresenta 10 lados de quadrados e 14 diagonais desse quadrado. Então, o perímetro é 10 × 3 + 14 × 3√2  →

30 + 42√2. Colocando o fator comum (6) em evidência, temos 6(5 + 7√2) cm. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 16 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 

temos um posto fiscal no KM 28 e outro no KM 928. Deve-se instalar novos postos a cada 75 km. Sendo assim, a 

sequência (28, 103, 178, ..., 928) é uma progressão aritmética. 

Utilizando a fórmula do termo geral, encontramos o número total de postos fiscais. 

928 = 28 + (𝑛 − 1) × 75 

900 − 28 = 75𝑛 − 75 

975 = 75𝑛 

𝑛 =
975

75
 

𝑛 = 13 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑖𝑠. 

Como o enunciado pediu apenas os NOVOS postos fiscais, do total de 13 postos ficais, tiramos 2 que eram os antigos, 

restando apenas, 11 novos postos, sendo assim a questão não possui a alternativa que responde corretamente ao 

enunciado. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, 

optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 34 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, pois não há na língua 

portuguesa indicação que muito vultuoso seja redundância de vultuoso. Algo pode ser volumoso, ou pode ter uma 

proporção maior, como extremamente, muito, exageradamente, grandemente. Vultuoso é um termo que permite 

adjetivo e quantificação. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

   

QUESTÃO Nº 36 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, pois nos desastres Tipo 

I, os acidentes ou desastres de pequeno porte ou intensidade são caracterizados quando os danos causados são pouco 

importantes e os prejuízos consequentes são pouco vultosos e, por isso, são mais facilmente suportáveis e superáveis 

pelas comunidades afetadas, enquanto nos desastres Tipo III, os desastres de grande porte ou intensidade são 

caracterizados quando os danos causados são importantes e os prejuízos consequentes são vultosos. Apesar disso, esses 

desastres podem ser suportáveis e superáveis por comunidades bem informadas, preparadas, participativas e 

facilmente mobilizáveis. Nessas condições, a situação de normalidade pode ser restabelecida, com os recursos 

mobilizados na área do município afetado, desde que sejam reforçados e suplementados com o aporte de recursos 

estaduais e federais, já existentes e disponíveis no Sistema Nacional de Defesa Civil. A definição está bem clara de acordo 

com o Ministério do Planejamento, não deixando margem para dúvidas. 

Fonte: http://www.defesacivil.mg.gov.br/images/documentos/Defesa%20Civil/manuais/Manual-PLANEJAMENTO-1.pdf 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

  

QUESTÃO Nº 37 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, pois a questão trata de 

desastre antropogênico, não atendendo ao recurso do(a) candidato(a), que traz argumentações descontextualizadas 

sobre informática. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 40 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, pois de acordo com o 

Ministério do Planejamento, a resposta aos desastres compreende as seguintes atividades gerais:  

• Socorro às populações em risco; 

• Assistência às populações afetadas; 

• Reabilitação dos cenários dos desastres. 

A assistência à população em risco não é um dos objetivos frente à resposta aos desastres. Identificar populações em 

risco e assisti-las se enquadra como medida preventiva e não de atuação  

Fonte: http://www.defesacivil.mg.gov.br/images/documentos/Defesa%20Civil/manuais/Manual-PLANEJAMENTO-1.pdf 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

http://www.defesacivil.mg.gov.br/images/documentos/Defesa%20Civil/manuais/Manual-PLANEJAMENTO-1.pdf
http://www.defesacivil.mg.gov.br/images/documentos/Defesa%20Civil/manuais/Manual-PLANEJAMENTO-1.pdf
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CARGO: ASSESSOR ADMINISTRATIVO 
Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

001252 ALESSANDRA SILVA MAGALHÃES BAPTISTA 

002326 ALINE RODRIGUES TARCITANO PUREZA 

001701 AMANDA DE LOURDES GONÇALVES DA COSTA 

002397 AMANDA DE PAULA ALBINO 

002667 ANA CLÁUDIA JOIA DE OLIVEIRA 

002097 ANDRE LUIZ E CUNHA 

001636 ANDRIELY ARAUJO HAUBRICK 

001196 DAIANA DE OLIVEIRA 

004145 DAVID CRUZ NETTO 

001815 EDNEI DE OLIVEIRA FERREIRA 

002192 FELIPE MENDONÇA DA SILVA 

001755 FRANCIONE CARVALHO SILVA 

001258 GABRIELLA SILVEIRA DA CUNHA 

000208 HELENA BEATRIZ MACEDO MENDES 

001271 IARA TINOCO PEREIRA DA SILVA 

001816 INARA DE OLIVEIRA FERREIRA 

000234 JÉSSICA SAMAGAIO ARDO 

001679 JOSE VITOR RIBEIRO MELLO 

001726 LEONARDO GERÔNIMO MENDES 

002694 LUCAS AUGUSTO CAVALCANTI MARTINS 

000818 LUCAS DA SILVA DOS SANTOS 

000293 LUCAS DA SILVA PORTUGAL 

004523 LUDIMILA DA SILVA PAULA LEMOS AMARAL 

001199 LUÍS FERNANDO GONÇALVES PEREIRA 

000326 MARIA EDUARDA DA COSTA FREITAS 

000048 MICHELLE PISCO DA SILVA CARNEIRO 

003113 NATALIA PESSOA FERREIRA DE ALBUQUERQUE 

003757 PEDRO AUGUSTO VIEIRA WEBER 

000622 PEDRO HENRIQUE DA FONSECA ANTUNES DE FIGUEIREDO 

001536 PRISCILA PEREIRA PINHEIRO 

002751 RAÍSSA FERNANDES PEREIRA 

000703 RAQUEL FONSECA PEIXOTO FAZA 

003232 ROBINSON RENAN DA SILVA MORAES DOS SANTOS 

000413 ROMARIO BARBOZA DE MELO 

001565 TAFAREL DA COSTA FERREIRA 

001789 THAINARA MELLO DA SILVA 

000601 THIAGO TAVARES DE PINHO 

002073 VANESSA VIANNA FARIA TAGINATO 

000471 VITÓRIA CAROLINA DA SILVA LIMA 

000482 YTAMARA FUJIKO FONSECA SHIBATA 

 
QUESTÃO Nº 05 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Na frase “Mercúrio é o 

planeta mais próximo do Sol” o sujeito é Mercúrio. Na segunda frase “uma das suas faces é permanentemente voltada 
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para o Astro-Rei” o sujeito é “uma das suas faces”. Portanto, por haver dois sujeitos diferentes, a vírgula se torna 

necessária entes da conjunção coordenativa “e”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 07 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 

existem cinco lacunas e seis opções de preenchimento. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do 

concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 11 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, para que o 

troco seja o maior possível, é necessário que a compra efetuada por ele seja o mais barato possível, ou seja, compre os 

produtos (nesse caso docinhos) mais baratos. Como ele comprou 2 de Ninho com Nutella e um Beijinho, ele gastou com 

esses 3 doces R$ 4,90. Como ele comprou 8 doces no total, falta descobrir quais foram os outros 5 doces comprados 

por ele. Como o enunciado quer saber o maior troco possível, basta considerar que ele levou 5 doces mais baratos, 

nesse caso os Docinhos de leite, que custam R$ 1,00. Então, 4,90 dos três primeiros doces e mais R$5,00 dos 5 doces 

mais baratos, dão um total de R$ 9,90. Como ele pagou com uma nota de R$ 20,00, deve receber de troco R$ 10,10, 

sendo assim a questão não possui a alternativa que responde corretamente ao enunciado. Diante do exposto, com o 

intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 12 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A questão de conjuntos 

fica mais fácil de ser entendida se for utilizada o Diagrama de Venn. 
 

 
 

Somando todos os valores, temos o total de clientes que responderam à enquete: 60+30+40+22+12+25+80+15=284. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 
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QUESTÃO Nº 16 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 

temos um posto fiscal no KM 28 e outro no KM 928. Deve-se instalar novos postos a cada 75 km. Sendo assim, a 

sequência (28, 103, 178, ..., 928) é uma progressão aritmética. 

Utilizando a fórmula do termo geral, encontramos o número total de postos fiscais. 

928 = 28 + (𝑛 − 1) × 75 

900 − 28 = 75𝑛 − 75 

975 = 75𝑛 

𝑛 =
975

75
 

𝑛 = 13 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑖𝑠. 

Como o enunciado pediu apenas os NOVOS postos fiscais, do total de 13 postos ficais, tiramos 2 que eram os antigos, 

restando apenas, 11 novos postos, sendo assim a questão não possui a alternativa que responde corretamente ao 

enunciado. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, 

optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 18 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Considerando o 

triângulo que foi formado na figura, temos: 

𝑡𝑔60º =
𝑥

20
 

1,7 =
𝑥

20
 

𝑥 = 1,7 × 20  →   𝑥 = 34 𝑚. 

Como a árvore toda tem 35,7 metros e o x (cateto oposto ao ângulo de 60º no triângulo formado) mede 34 metros, a 

parte da árvore abaixo do x mede 1,7 metros. Essa parte coincide com a altura do fotógrafo. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 19 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 

o volume do bombom no formato antigo: 4 × 4 × 4 = 64𝑐𝑚³. O formato novo (esférico) deve ter a mesma quantidade 

(volume) de chocolate, sendo: 

64 =
4 × 𝜋 × 𝑅3

3
  →   64 = 4 × 𝑅3   →   𝑅3 =

64

4
  →   𝑅3 = 16 → 𝑅 = √16

3
 → 𝑅 = 2√2

3
 𝑐𝑚. 

O diâmetro é o dobro do raio, logo 𝐷 = 2 × 𝑅 → 𝐷 = 2 × 2√2
3

 → 𝐷 = 4√2
3

 𝑐𝑚, sendo assim a questão não possui a 

alternativa que responde corretamente ao enunciado. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do 

concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 20 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Escrevendo a idade de 

cada criança em ordem, temos: 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 
 

Para calcular a mediana, colocamos os termos em ordem e pegamos o termo central. Como temos um número par de 

termos, para calcular a mediana, pegamos os termos do meio e fazemos a média aritmética simples (soma e divide por 2). 

Nessa situação, a média seria: 
 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 
8+8

2
= 8. 

Como não temos nenhuma criança com a idade 9 anos, para que a mediana seja 9, devemos acrescentar crianças de idade 

10 anos de forma que os termos centrais sejam 8 e 10, a fim de que, ao calcular a mediana, o resultado seja 
8+10

2
= 9. 

Acrescentando 6 crianças de 10 anos e colocando as idades de cada um em ordem temos: 
 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 
 

Olhando para essa nova formação, com 46 crianças, calculamos a mediana somando os termos centrais e dividindo por 2. 

Os termos centrais estão grifados de vermelho. 

 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 
8+10

2
= 9. 

Lembrem-se que um termo mediano não tem a obrigação de coincidir com o valor de um dos elementos. Por exemplo, a 

mediana entre os números (1, 3, 5, 7, 9, 11) é 
5+7

2
=

12

2
= 6, e 6 não aparece dentre os números. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 27 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. O presente recurso, não 

versa sobre a temática abordada pelo(a) candidato(a) em seu recurso, e sim sobre os fundamentos do Município de 

Areal, elencados pela Lei Orgânica do Município, que em seu artigo 1º diz: 

“Art. 1º - O município de Areal integra a união indissolúvel da República Federativa do Brasil e tem como fundamentos: 

I - a autonomia; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;” 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 28 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Atos ordinatórios são 

aqueles que se destinam a disciplinar o funcionamento da Administração e a conduta funcional de seus agentes. Nessa 

linha, revelam-se como provimentos, determinações ou esclarecimentos endereçados aos servidores públicos a fim de 

orientá-los no desempenho de suas atribuições. 
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De acordo com os administrativistas, os atos ordinatórios se dividem em:  

a) instruções;  

b) circulares;  

c) portarias;  

d) avisos;  

e) ordens de serviço;  

f) ofícios;  

g) despachos. 

Analisemos cada um deles. Utilizemo-nos dos ensinamentos de Hely Lopes Meirelles. 

Instruções: ordens escritas e gerais emanadas do superior hierárquico, com a finalidade de atingir e orientar seus 

subordinados em relação ao modo e forma de execução de um determinado serviço; 

Não se confunde, instruções de instruções normativas, vejamos a seguir. 

As espécies de atos administrativos são divididas em atos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. 

Os atos normativos serão aqueles que contém um comando geral do Executivo, visando a correta aplicação da lei. 

Promanam do executivo e são leis no sentido material, são gerais e abstratos, equiparando-se para fins de controle 

judicial. 

São subdivididos em: 

Instruções normativas – Atos administrativos privativos dos Ministros de Estado previstos no art.87, inc. II da CF/88. 

Atos ordinatórios serão aqueles que visarem a disciplina do funcionamento da Administração e a conduta funcional de 

seus agentes. 

São os atos ordinatórios: 

Instruções – são as ordens escritas e gerais que emanam do superior hierárquico e que visam atingir e orientar seus 

subordinados dentro de suas funções e atribuições. 

Bibliografias: ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Adminstrativo Descomplicado 23ª Edição, São Paulo, Editora Método: 2013.  
LOPES MEIRELES, Hely, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2006. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 31 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A alternativa foi 

elaborada com base no conteúdo programático “Noções básicas sobre Licitações e Contratos Administrativos”, tema 

esse que é tratado amplamente pela Lei 8.666 de 1993, regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Saliento ainda que a banca 

examinadora pode exigir conhecimento sobre legislação superveniente à publicação do edital, desde que vinculada às 

matérias nele previstas. 

“Precedentes: AgRg no RMS 21654/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 

14/03/2012; RMS 33191/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 

26/04/2011; AgRg no RMS 22730/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 

20/04/2010, DJe 10/05/2010; RMS 21743/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 

09/10/2007, DJ 05/11/2007. (VIDE INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA N. 357)” 
 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 
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QUESTÃO Nº 32 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A alternativa foi 

elaborada com base no conteúdo programático “Noções básicas sobre Licitações e Contratos Administrativos”, tema 

esse que é tratado amplamente pela Lei 8.666 de 1993, regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Saliento ainda que a banca 

examinadora pode exigir conhecimento sobre legislação superveniente à publicação do edital, desde que vinculada às 

matérias nele previstas. 

“Precedentes: AgRg no RMS 21654/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 

14/03/2012; RMS 33191/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 

26/04/2011; AgRg no RMS 22730/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 

20/04/2010, DJe 10/05/2010; RMS 21743/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 

09/10/2007, DJ 05/11/2007. (VIDE INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA N. 357)” 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 34 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Realmente as 

alternativas apontadas “A” e “C” estão iguais como aponta os requerentes, porém, o enunciado da questão trouxe todos 

os elementos necessários para que os candidatos pudessem chegar à resposta correta, conforme gabarito preliminar é 

a alternativa “D”, assim, não houve prejuízo para os candidatos. Portanto, entendemos que o gabarito deverá ser 

mantido, pois o enunciado da questão foi devidamente respondido.  

“Ctrl + F5 = Além de atualizar a página ele também limpa o cache armazenado. O cache são informações já recebidas 

que ficam salvas para exibir mais rapidamente uma página. Por exemplo, ao entrar em um determinado site pela 

primeira vez, seu navegador armazena as informações para abrir mais rapidamente e assim poupar dados.” 

 Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 36 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A alternativa foi 

elaborada com base no conteúdo programático “Noções básicas sobre Licitações e Contratos Administrativos”, tema 

esse que é tratado amplamente pela Lei 8.666 de 1993, regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Salientamos ainda que a banca 

examinadora pode exigir conhecimento sobre legislação superveniente à publicação do edital, desde que vinculada às 

matérias nele previstas. 

“Precedentes: AgRg no RMS 21654/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 

14/03/2012; RMS 33191/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 

26/04/2011; AgRg no RMS 22730/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 

20/04/2010, DJe 10/05/2010; RMS 21743/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 

09/10/2007, DJ 05/11/2007. (VIDE INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA N. 357)” 
 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 
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QUESTÃO Nº 37 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. De acordo com o 

Manual de Redação da República: “Conciso é o texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo 

de palavras. Não se deve de forma alguma entendê-la como economia de pensamento, isto é, não se deve eliminar 

passagens substanciais do texto com o único objetivo de reduzi-lo em tamanho...”  A definição constante na alternativa 

“B” refere-se à Objetividade e não Concisão.  

Fonte: MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 3 a edição, revista, atualizada e ampliada 

<http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf> 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 40 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. O questionamento 

apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise do fundamento apresentado, temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 

a questão que devido a erro de elaboração, não apresenta resposta que atenda corretamente ao solicitado no 

enunciado da questão.  

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA.  

 

CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA 
Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

001193 MARIANA DIEL GAYOFATO DO AMARAL 

 
QUESTÃO Nº 16 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 

temos um posto fiscal no KM 28 e outro no KM 928. Deve-se instalar novos postos a cada 75 km. Sendo assim, a 

sequência (28, 103, 178, ..., 928) é uma progressão aritmética. 

Utilizando a fórmula do termo geral, encontramos o número total de postos fiscais. 

928 = 28 + (𝑛 − 1) × 75 

900 − 28 = 75𝑛 − 75 

975 = 75𝑛 

𝑛 =
975

75
 

𝑛 = 13 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑖𝑠. 

Como o enunciado pediu apenas os NOVOS postos fiscais, do total de 13 postos ficais, tiramos 2 que eram os antigos, 

restando apenas, 11 novos postos, sendo assim a questão não possui a alternativa que responde corretamente ao 

enunciado. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, 

optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 
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CARGO: CALCETEIRO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

000924 GILSANDRO RAEDER 

 
QUESTÃO Nº 34 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é procedente. Mediante a análise dos 

recursos apresentados detectamos que houve um equívoco na digitação do gabarito preliminar no que se refere a 

questão, uma vez que a única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra “C”. 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “B” para “C” a resposta questão.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

CARGO: CONDUTOR DE VEÍCULOS DE URGÊNCIA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

003486 LEANDRO MARCOS LUIZ VIEIRA 
 

QUESTÃO Nº 25 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Conforme o Manual de 

Sinalização de Trânsito do CONTRAN: 

Placas de Regulamentação: 

• Duplo Sentido de Circulação: 

   

• Proibido o Trânsito de Veículos Automotores: 

  

Placas de Advertência: 

• Sentido Único: 

  

• Lombada: 
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Sendo assim, a alternativa que indica uma placa de regulamentação e depois uma placa de advertência, é a alternativa 

“C”. A alternativa “B” indica primeiro uma placa de advertência e depois uma placa de regulamentação. O enunciado 

da questão diz “placas de regulamentação e advertências, respectivamente”. 

Fontes: http://www.anfavea.com.br/documentos/capitulo7seguranca.pdf 

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/28_10_2009_19.03.40.f585320b4cd70145869c91edf8d589c6.pdf 

http://www.dnit.gov.br/download/rodovias/operacoes-rodoviarias/faixa-de-dominio/manual-vol-ii-sinalizacao-vertical-de-advertencia.pdf 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 31 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. De acordo com o artigo 

29 da lei nº 9.503/1997: 

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:   

XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá: 

a) indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de 

gesto convencional de braço; 

b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral (e NÃO, 

frontal e traseira) de segurança; 

c) retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do 

veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir 

o trânsito dos veículos que ultrapassou; 

Fonte: BRASIL. lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro.  

Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 24 set. 1997.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

CARGO: CUIDADOR DE CRECHE 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

001706 JANINE KLEIN DA SILVA DO COUTO 

003567 JESSIKA LEAL VASCONCELOS 

000738 MONIQUE BASTOS DE ALMEIDA 

 

QUESTÃO Nº 01 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. O substantivo “pessoa” 

classifica-se como sobrecomum, isto é, tem um só gênero, quer se refira a homem ou mulher (a pessoa = homem ou 

http://www.anfavea.com.br/documentos/capitulo7seguranca.pdf
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/28_10_2009_19.03.40.f585320b4cd70145869c91edf8d589c6.pdf
http://www.dnit.gov.br/download/rodovias/operacoes-rodoviarias/faixa-de-dominio/manual-vol-ii-sinalizacao-vertical-de-advertencia.pdf
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mulher). Os substantivos comuns de dois gêneros designam indivíduos dos dois sexos, são masculinos ou femininos, por 

exemplo, o colega/a colega; o intérprete/a intérprete, etc. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

 

QUESTÃO Nº 05 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Na frase “Mercúrio é o 

planeta mais próximo do Sol” o sujeito é Mercúrio. Na segunda frase “uma das suas faces é permanentemente voltada 

para o Astro-Rei” o sujeito é “uma das suas faces”. Portanto, por haver dois sujeitos diferentes, a vírgula se torna 

necessária entes da conjunção coordenativa “e”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 07 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 

existem cinco lacunas e seis opções de preenchimento. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do 

concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 08 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. O vocábulo “vultuoso” 

significa “que tem a face e os lábios vermelhos e inchados e os olhos salientes”. Já o vocábulo “vultoso” significa “muito 

grande, considerável (uma vultosa soma em dinheiro)”.  

Pelo exposto, o uso de “vultuoso” na frase em questão está inadequado. O correto é “Políticos corruptos desviaram 
VULTOSA quantia de dinheiro público. 

Fonte: Dicionário Houaiss, Conciso, 2011, p. 969. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 14 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. O perímetro de uma 

figura é definido por “a soma dos comprimentos das linhas que delimitam uma figura”. Sendo assim, devemos calcular 

o perímetro da parte externa e interna da figura. Podemos observar que essa figura é formada apenas por linhas que 

formam os lados dos quadrados e por linhas que formam as diagonais desse quadrado. Essas diagonais medem 3√2 

(calculada utilizando o Teorema de Pitágoras). Os lados dos quadrados medem 3 cm (de acordo com o enunciado). Essa 

figura apresenta 10 lados de quadrados e 14 diagonais desse quadrado. Então, o perímetro é 10 × 3 + 14 × 3√2  →

30 + 42√2. Colocando o fator comum (6) em evidência, temos 6(5 + 7√2) cm. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 
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QUESTÃO Nº 16 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 

temos um posto fiscal no KM 28 e outro no KM 928. Deve-se instalar novos postos a cada 75 km. Sendo assim, a 

sequência (28, 103, 178, ..., 928) é uma progressão aritmética. 

Utilizando a fórmula do termo geral, encontramos o número total de postos fiscais. 

928 = 28 + (𝑛 − 1) × 75 

900 − 28 = 75𝑛 − 75 

975 = 75𝑛 

𝑛 =
975

75
 

𝑛 = 13 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑖𝑠. 

Como o enunciado pediu apenas os NOVOS postos fiscais, do total de 13 postos ficais, tiramos 2 que eram os antigos, 

restando apenas, 11 novos postos, sendo assim a questão não possui a alternativa que responde corretamente ao 

enunciado. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, 

optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 22 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. No tratamento para o 

sangramento nasal, é indicado que o acidentado mantenha a cabeça ereta no intuito de reduzir a pressão sanguínea 

nas veias do seu nariz, desestimulando o sangramento. Ao mesmo tempo, inclinar LEVEMENTE a cabeça para frente e 

para baixo vai ajudar a evitar ingestão de sangue e consequente vômito. Diferentes bibliografias que tratam sobre tal 

temática indicam que o acidentado deve inclinar levemente a cabeça, ao mesmo tempo, desestimulam abaixar a cabeça 

do mesmo. Existem divergências, quando comparados manuais de primeiros socorros mais desatualizados com manuais 

atualizados, com relação à posição da cabeça do acidentado, seja levemente inclinado para frente ou levemente 

inclinado para trás. Porém, é notório que quando a cabeça do acidentado é levemente inclinada para trás, ele corre o 

risco de deglutir o sangue que está escorrendo, podendo ocasionar vômito e, nos casos mais graves, a obstrução da via 

aérea. Sendo assim, a afirmativa questionada se mantém verdadeira. 

Referências: 

PULCHERIO, JANAINA OLIVEIRA BENTIVI et al. QUANDO A HEMORRAGIA NASAL NÃO É EPISTAXE…. CEP, v. 65020, p. 070. Disponível em: 

https://fernandobraganca.com.br/tag/hemorragia-nasal/ Acesso: 17 fev 2020.  

SHARMA, Bhawani Shankar. Internal Carotid Artery Aneurysms Presenting with Epistaxis-Our Experience and Review of Literature. Turk Neurosurg, v. 26, n. 3, p. 357-363, 

2016. Disponível em: http://www.turkishneurosurgery.org.tr/pdf/pdf_JTN_1689.pdf Acesso: 17 fev 2020. 

GYANWALI, B. et al. Epistaxis related to internal carotid artery cavernous sinus aneurysm. Otolaryngology, v. 5, n. 3, p. 2161-199X, 2015. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/profile/Bibek_Gyanwali2/publication/279233168_Epistaxis_Related_to_Internal_Carotid_Artery_Cavernous_Sinus_Aneurysm/links/5783

927c08aee45b8442cb80.pdf Acesso: 17 fev 2020. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 25 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A alternativa “C” 

permanece incorreta uma vez que confunde o Cuidar e o Educar. Na referência apresentada pelo candidato está posto 

https://fernandobraganca.com.br/tag/hemorragia-nasal/
http://www.turkishneurosurgery.org.tr/pdf/pdf_JTN_1689.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Bibek_Gyanwali2/publication/279233168_Epistaxis_Related_to_Internal_Carotid_Artery_Cavernous_Sinus_Aneurysm/links/5783927c08aee45b8442cb80.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Bibek_Gyanwali2/publication/279233168_Epistaxis_Related_to_Internal_Carotid_Artery_Cavernous_Sinus_Aneurysm/links/5783927c08aee45b8442cb80.pdf
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que “o Cuidar faz parte essencial das instituições de caráter educativo para crianças pequenas, e envolve questões 

afetivas, biológicas, como alimentação e cuidados com a saúde e higiene da criança e que não há como ter educação se 

não há cuidado, ou seja, o Cuidar é parte integrante da educação”. Porém, na mesma referência está posto também 

que o “Educar deve guiar e orientar a criança a fim de que a mesma obtenha resultados positivos para o seu 

desenvolvimento humano, para as crianças pequenas o Educar deve ser associado ao Brincar. Sendo assim, a alternativa 

confunde os dois termos e é considerada incorreta. 

Referência: https://fce.edu.br/blog/a-importancia-do-cuidar-educar-e-brincar-para-o-desenvolvimento-da-crianca-na-educacao-infantil/ Acesso: 17 fev 2020. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 35 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A alternativa 

permanece incorreta uma vez que a transversalidade da modalidade de educação especial deve existir desde a educação 

infantil até o ensino superior, conforme a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. 

Referência: BRASIL. Ministério da Educação. Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Brasília: MEC, 2008. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf. Acesso: 17 fev 2020. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

CARGO: Desenhista Projetista/ Cadista 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

003506 ANA FLÁVIA FARIA BRAGA 

003108 MANOELE AZEVEDO DE PAULA 

002314 RAUL MARCEL DE AGUIAR BRAGA 

004022 TALLIS PEREIRA ZIMBRAO 
 

QUESTÃO Nº 11 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, para que o 

troco seja o maior possível, é necessário que a compra efetuada por ele seja o mais barato possível, ou seja, compre os 

produtos (nesse caso docinhos) mais baratos. Como ele comprou 2 de Ninho com Nutella e um Beijinho, ele gastou com 

esses 3 doces R$ 4,90. Como ele comprou 8 doces no total, falta descobrir quais foram os outros 5 doces comprados 

por ele. Como o enunciado quer saber o maior troco possível, basta considerar que ele levou 5 doces mais baratos, 

nesse caso os Docinhos de leite, que custam R$ 1,00. Então, 4,90 dos três primeiros doces e mais R$5,00 dos 5 doces 

mais baratos, dão um total de R$ 9,90. Como ele pagou com uma nota de R$ 20,00, deve receber de troco R$ 10,10, 

sendo assim a questão não possui a alternativa que responde corretamente ao enunciado. Diante do exposto, com o 

intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 12 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A questão de conjuntos 

fica mais fácil de ser entendida se for utilizada o Diagrama de Venn. 
 

https://fce.edu.br/blog/a-importancia-do-cuidar-educar-e-brincar-para-o-desenvolvimento-da-crianca-na-educacao-infantil/
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf


 

 

 

 

 

 

Concurso Público 002/2019                                                                                                                                                            Página 22 de 64 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL 
Estado do Rio de Janeiro 

Concurso Público 001/2019 

 

 
 

Somando todos os valores, temos o total de clientes que responderam à enquete: 60+30+40+22+12+25+80+15=284. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 16 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 

temos um posto fiscal no KM 28 e outro no KM 928. Deve-se instalar novos postos a cada 75 km. Sendo assim, a 

sequência (28, 103, 178, ..., 928) é uma progressão aritmética. 

Utilizando a fórmula do termo geral, encontramos o número total de postos fiscais. 

928 = 28 + (𝑛 − 1) × 75 

900 − 28 = 75𝑛 − 75 

975 = 75𝑛 

𝑛 =
975

75
 

𝑛 = 13 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑖𝑠. 

Como o enunciado pediu apenas os NOVOS postos fiscais, do total de 13 postos ficais, tiramos 2 que eram os antigos, 

restando apenas, 11 novos postos, sendo assim a questão não possui a alternativa que responde corretamente ao 

enunciado. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, 

optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 19 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 

o volume do bombom no formato antigo: 4 × 4 × 4 = 64𝑐𝑚³. O formato novo (esférico) deve ter a mesma quantidade 

(volume) de chocolate, sendo: 

64 =
4 × 𝜋 × 𝑅3

3
  →   64 = 4 × 𝑅3   →   𝑅3 =

64

4
  →   𝑅3 = 16 → 𝑅 = √16

3
 → 𝑅 = 2√2

3
 𝑐𝑚. 

O diâmetro é o dobro do raio, logo 𝐷 = 2 × 𝑅 → 𝐷 = 2 × 2√2
3

 → 𝐷 = 4√2
3

 𝑐𝑚, sendo assim a questão não possui a 

alternativa que responde corretamente ao enunciado. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do 

concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 23 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 

conforme norma NBR 16537/2016- Acessibilidade — Sinalização tátil no piso — Diretrizes para elaboração de projetos 

e instalação (PÁGINA 25), “As áreas públicas ou de uso comum das edificações, espaços e equipamentos urbanos devem 

ter sinalização tátil direcional no piso nas condições apresentadas em 7.3.2 a 7.3.8. Quando o piso do entorno for liso, 

é recomendada a largura L entre 0,25 m e 0,40 m.” A afirmação da alternativa “A” refere-se à norma NBR 9050/2004, 

que está desatualizada. 

Fonte: https://www.totalacessibilidade.com.br/pdf/Norma_Sinalização_Tátil_No_Piso_Piso_Tátil_Total_Acessibilidade.pdf 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/pfdc/temas/inclusao-de-pessoas-com-deficiencia/legislacao/abnt-nbr-9-050-2015/view 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/pfdc/temas/inclusao-de-pessoas-com-deficiencia/legislacao/abnt-nbr-9-050-2015/view 

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO Nº 27 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. No AutoCad 3D, os 

sólidos disponíveis são sólidos primitivos, os quais podem ser combinados a outros a fim de tornar o projeto mais amplo. 

São encontrados na aba Solid, contendo os comandos para criar e editar os sólidos. Os sólidos conferem representações 

volumétricas exatas dos objetos, transpassando a realidade. O comando SHELL cria uma parede com uma espessura 

determinada. 

Fontes: Material didático publicado pela Universidade Federal Fluminense 

http://www.peteletrica.uff.br/wp-content/uploads/2015/08/AutoCad-2014-Desenvolvendo-Projetos-em-3D.pdf 

Livro – AutoCad 2018 modelando em 3D, autor Rosa Katori, pela editora Senac 

https://books.google.com.br/books?id=Ile8DwAAQBAJ&pg=PT146&lpg=PT146&dq=SHELL+%2B+PAREDE+COM+ESPESSURA&source=bl&ots=6QqdTlUZ_7&sig=ACfU3U3K-

ybFIDSlPxfCU_Kdizaz0yjpCA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjxjM-

qgdvnAhXOH7kGHf78B1gQ6AEwDXoECAsQAQ#v=onepage&q=SHELL%20%2B%20PAREDE%20COM%20ESPESSURA&f=false 

https://www.editorasenacsp.com.br/portal/produto.do?appAction=vwProdutoDetalhe&idProduto=22901 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 32 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 

a alternativa “D” apresenta “eixos de projeto” duas vezes. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do 

concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 34 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

https://www.totalacessibilidade.com.br/pdf/Norma_Sinalização_Tátil_No_Piso_Piso_Tátil_Total_Acessibilidade.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/pfdc/temas/inclusao-de-pessoas-com-deficiencia/legislacao/abnt-nbr-9-050-2015/view
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/pfdc/temas/inclusao-de-pessoas-com-deficiencia/legislacao/abnt-nbr-9-050-2015/view
http://www.peteletrica.uff.br/wp-content/uploads/2015/08/AutoCad-2014-Desenvolvendo-Projetos-em-3D.pdf
https://books.google.com.br/books?id=Ile8DwAAQBAJ&pg=PT146&lpg=PT146&dq=SHELL+%2B+PAREDE+COM+ESPESSURA&source=bl&ots=6QqdTlUZ_7&sig=ACfU3U3K-ybFIDSlPxfCU_Kdizaz0yjpCA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjxjM-qgdvnAhXOH7kGHf78B1gQ6AEwDXoECAsQAQ#v=onepage&q=SHELL%20%2B%20PAREDE%20COM%20ESPESSURA&f=false
https://books.google.com.br/books?id=Ile8DwAAQBAJ&pg=PT146&lpg=PT146&dq=SHELL+%2B+PAREDE+COM+ESPESSURA&source=bl&ots=6QqdTlUZ_7&sig=ACfU3U3K-ybFIDSlPxfCU_Kdizaz0yjpCA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjxjM-qgdvnAhXOH7kGHf78B1gQ6AEwDXoECAsQAQ#v=onepage&q=SHELL%20%2B%20PAREDE%20COM%20ESPESSURA&f=false
https://books.google.com.br/books?id=Ile8DwAAQBAJ&pg=PT146&lpg=PT146&dq=SHELL+%2B+PAREDE+COM+ESPESSURA&source=bl&ots=6QqdTlUZ_7&sig=ACfU3U3K-ybFIDSlPxfCU_Kdizaz0yjpCA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjxjM-qgdvnAhXOH7kGHf78B1gQ6AEwDXoECAsQAQ#v=onepage&q=SHELL%20%2B%20PAREDE%20COM%20ESPESSURA&f=false
https://www.editorasenacsp.com.br/portal/produto.do?appAction=vwProdutoDetalhe&idProduto=22901
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➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, pois a alternativa “C” 

apresenta a resposta correta descrita na NBR 9050 (pág. 28 - item 5.10). 

 

FONTE: NBR 9050 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

CARGO: GUARDA AMBIENTAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

001677 ADILSON MOREIRA JUNIOR 

005058 EVELYN CRISTINA NUNES SEVERINO 

002946 LUIS CLAUDIO FERREIRA 

001024 RAPHAEL DA COSTA CHERMONT DE BARROS 

 
QUESTÃO Nº 07 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 

existem cinco lacunas e seis opções de preenchimento. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do 

concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 11 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, para que o 

troco seja o maior possível, é necessário que a compra efetuada por ele seja o mais barato possível, ou seja, compre os 

produtos (nesse caso docinhos) mais baratos. Como ele comprou 2 de Ninho com Nutella e um Beijinho, ele gastou com 

esses 3 doces R$ 4,90. Como ele comprou 8 doces no total, falta descobrir quais foram os outros 5 doces comprados 

por ele. Como o enunciado quer saber o maior troco possível, basta considerar que ele levou 5 doces mais baratos, 

nesse caso os Docinhos de leite, que custam R$ 1,00. Então, 4,90 dos três primeiros doces e mais R$5,00 dos 5 doces 

mais baratos, dão um total de R$ 9,90. Como ele pagou com uma nota de R$ 20,00, deve receber de troco R$ 10,10, 

sendo assim a questão não possui a alternativa que responde corretamente ao enunciado. Diante do exposto, com o 

intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 12 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A questão de conjuntos 

fica mais fácil de ser entendida se for utilizada o Diagrama de Venn. 
 

 
 

Somando todos os valores, temos o total de clientes que responderam à enquete: 60+30+40+22+12+25+80+15=284. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 16 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 

temos um posto fiscal no KM 28 e outro no KM 928. Deve-se instalar novos postos a cada 75 km. Sendo assim, a 

sequência (28, 103, 178, ..., 928) é uma progressão aritmética. 

Utilizando a fórmula do termo geral, encontramos o número total de postos fiscais. 

928 = 28 + (𝑛 − 1) × 75 

900 − 28 = 75𝑛 − 75 

975 = 75𝑛 

𝑛 =
975

75
 

𝑛 = 13 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑖𝑠. 

Como o enunciado pediu apenas os NOVOS postos fiscais, do total de 13 postos ficais, tiramos 2 que eram os antigos, 

restando apenas, 11 novos postos, sendo assim a questão não possui a alternativa que responde corretamente ao 

enunciado. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, 

optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO Nº 19 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 

o volume do bombom no formato antigo: 4 × 4 × 4 = 64𝑐𝑚³. O formato novo (esférico) deve ter a mesma quantidade 

(volume) de chocolate, sendo: 

64 =
4 × 𝜋 × 𝑅3

3
  →   64 = 4 × 𝑅3   →   𝑅3 =

64

4
  →   𝑅3 = 16 → 𝑅 = √16

3
 → 𝑅 = 2√2

3
 𝑐𝑚. 
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O diâmetro é o dobro do raio, logo 𝐷 = 2 × 𝑅 → 𝐷 = 2 × 2√2
3

 → 𝐷 = 4√2
3

 𝑐𝑚, sendo assim a questão não possui a 

alternativa que responde corretamente ao enunciado. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do 

concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 20 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Escrevendo a idade de 

cada criança em ordem, temos: 
 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 
 

Para calcular a mediana, colocamos os termos em ordem e pegamos o termo central. Como temos um número par de 

termos, para calcular a mediana, pegamos os termos do meio e fazemos a média aritmética simples (soma e divide por 

2). Nessa situação, a média seria: 
 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 
8+8

2
= 8. 

Como não temos nenhuma criança com a idade 9 anos, para que a mediana seja 9, devemos acrescentar crianças de 

idade 10 anos de forma que os termos centrais sejam 8 e 10, a fim de que, ao calcular a mediana, o resultado seja 
8+10

2
=

9. 

Acrescentando 6 crianças de 10 anos e colocando as idades de cada um em ordem temos: 
 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 
 

Olhando para essa nova formação, com 46 crianças, calculamos a mediana somando os termos centrais e dividindo por 

2. 

Os termos centrais estão grifados de vermelho. 

 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 
8+10

2
= 9. 

Lembrem-se que um termo mediano não tem a obrigação de coincidir com o valor de um dos elementos. Por exemplo, 

a mediana entre os números (1, 3, 5, 7, 9, 11) é 
5+7

2
=

12

2
= 6, e 6 não aparece dentre os números. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

CARGO: GUARDA MUNICIPAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

000059 ADRIEL GAMA DA SILVA ÁLVARES 

003689 DAVID LUIS SANTANA DE SOUZA 

004760 DIEGO DA SILVA PAULO 

000636 LUIZ ADRIANO JESUS DA CONCEIÇÃO 

003527 MARCOS ALEXANDRE DO COUTO 

003784 PABLO DELMONTE DOS SANTOS 

002001 PAMELLA BARBOSA DA SILVA ANDRADE 

000530 PEDRO MATTHEUS BISPO BENTO 

001689 THIAGO LUIZ SANTANA DE SOUZA 
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QUESTÃO Nº 05 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Na frase “Mercúrio é o 

planeta mais próximo do Sol” o sujeito é Mercúrio. Na segunda frase “uma das suas faces é permanentemente voltada 

para o Astro-Rei” o sujeito é “uma das suas faces”. Portanto, por haver dois sujeitos diferentes, a vírgula se torna 

necessária entes da conjunção coordenativa “e”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 11 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, para que o 

troco seja o maior possível, é necessário que a compra efetuada por ele seja o mais barato possível, ou seja, compre os 

produtos (nesse caso docinhos) mais baratos. Como ele comprou 2 de Ninho com Nutella e um Beijinho, ele gastou com 

esses 3 doces R$ 4,90. Como ele comprou 8 doces no total, falta descobrir quais foram os outros 5 doces comprados 

por ele. Como o enunciado quer saber o maior troco possível, basta considerar que ele levou 5 doces mais baratos, 

nesse caso os Docinhos de leite, que custam R$ 1,00. Então, 4,90 dos três primeiros doces e mais R$5,00 dos 5 doces 

mais baratos, dão um total de R$ 9,90. Como ele pagou com uma nota de R$ 20,00, deve receber de troco R$ 10,10, 

sendo assim a questão não possui a alternativa que responde corretamente ao enunciado. Diante do exposto, com o 

intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 12 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A questão de conjuntos 

fica mais fácil de ser entendida se for utilizada o Diagrama de Venn. 
 

 
 

Somando todos os valores, temos o total de clientes que responderam à enquete: 60+30+40+22+12+25+80+15=284. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 14 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. O perímetro de uma 

figura é definido por “a soma dos comprimentos das linhas que delimitam uma figura”. Sendo assim, devemos calcular 
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o perímetro da parte externa e interna da figura. Podemos observar que essa figura é formada apenas por linhas que 

formam os lados dos quadrados e por linhas que formam as diagonais desse quadrado. Essas diagonais medem 3√2 

(calculada utilizando o Teorema de Pitágoras). Os lados dos quadrados medem 3 cm (de acordo com o enunciado). Essa 

figura apresenta 10 lados de quadrados e 14 diagonais desse quadrado. Então, o perímetro é 10 × 3 + 14 × 3√2  →

30 + 42√2. Colocando o fator comum (6) em evidência, temos 6(5 + 7√2) cm. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 16 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 

temos um posto fiscal no KM 28 e outro no KM 928. Deve-se instalar novos postos a cada 75 km. Sendo assim, a 

sequência (28, 103, 178, ..., 928) é uma progressão aritmética. 

Utilizando a fórmula do termo geral, encontramos o número total de postos fiscais. 

928 = 28 + (𝑛 − 1) × 75 

900 − 28 = 75𝑛 − 75 

975 = 75𝑛 

𝑛 =
975

75
 

𝑛 = 13 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑖𝑠. 

Como o enunciado pediu apenas os NOVOS postos fiscais, do total de 13 postos ficais, tiramos 2 que eram os antigos, 

restando apenas, 11 novos postos, sendo assim a questão não possui a alternativa que responde corretamente ao 

enunciado. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, 

optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 34 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. O Artigo 144º, do § 1º, 

inciso III, da Constituição Federal de 1988, atualizada, diz: 

“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

I - polícia federal; 

(...) 
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em 

carreira, destina-se a:   

(...) 
III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;” 

Seu antigo texto, citado pelo candidato em recurso, que dizia: “III - exercer as funções de polícia marítima, aérea e de 

fronteiras;” foi substituído pelo supracitado na Emenda Constitucional nº 19, de 1998. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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CARGO: INSPETOR DE DISCIPLINA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

000513 CARINE ALVES MATOS REZENDE 

003066 MAYARA LORRAINE E SILVA LIMA 

003964 STEFANIE DE SOUZA CARVALHO 

 
QUESTÃO Nº 07 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 

existem cinco lacunas e seis opções de preenchimento. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do 

concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 11 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, para que o 

troco seja o maior possível, é necessário que a compra efetuada por ele seja o mais barato possível, ou seja, compre os 

produtos (nesse caso docinhos) mais baratos. Como ele comprou 2 de Ninho com Nutella e um Beijinho, ele gastou com 

esses 3 doces R$ 4,90. Como ele comprou 8 doces no total, falta descobrir quais foram os outros 5 doces comprados 

por ele. Como o enunciado quer saber o maior troco possível, basta considerar que ele levou 5 doces mais baratos, 

nesse caso os Docinhos de leite, que custam R$ 1,00. Então, 4,90 dos três primeiros doces e mais R$5,00 dos 5 doces 

mais baratos, dão um total de R$ 9,90. Como ele pagou com uma nota de R$ 20,00, deve receber de troco R$ 10,10, 

sendo assim a questão não possui a alternativa que responde corretamente ao enunciado. Diante do exposto, com o 

intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 16 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 

temos um posto fiscal no KM 28 e outro no KM 928. Deve-se instalar novos postos a cada 75 km. Sendo assim, a 

sequência (28, 103, 178, ..., 928) é uma progressão aritmética. 

Utilizando a fórmula do termo geral, encontramos o número total de postos fiscais. 

928 = 28 + (𝑛 − 1) × 75 

900 − 28 = 75𝑛 − 75 

975 = 75𝑛 

𝑛 =
975

75
 

𝑛 = 13 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑖𝑠. 

Como o enunciado pediu apenas os NOVOS postos fiscais, do total de 13 postos ficais, tiramos 2 que eram os antigos, 

restando apenas, 11 novos postos, sendo assim a questão não possui a alternativa que responde corretamente ao 
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enunciado. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, 

optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 32 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é procedente. Mediante a análise dos 

recursos apresentados detectamos que houve um equívoco na digitação do gabarito preliminar no que se refere a 

questão, uma vez que o aluno, após uma queda, procura o inspetor, pois fez um pequeno ferimento na perna, que está 

sangrando. Logo, entende-se que há um pequeno ferimento com um sangramento leve. Nesses casos, somente há 

necessidade de higienizar o local e observar, pois trata-se de um pequeno sangramento, e um pequeno ferimento.  

Fonte: https://www.ufmg.br/prorh/wp-content/uploads/2018/02/Apostila-de-Primeiros-Socorros-DAST.pdf 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “D” para “B” a resposta questão.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

CARGO: MOTORISTA (CATEGORIA “D”) 
Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

003781 LINDIOMAR DOS SANTOS 

003900 LUAN DE SOUZA COSTA 

001741 WILLIAM AMBROZIO MARQUES VIEIRA 
 

QUESTÃO Nº 10 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 

a questão apresenta duas alternativas que respondem corretamente ao enunciado as letras “B” e “D”. Diante do 

exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela 

anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 21 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que o gabarito 

está alinhado com o Art. 29, IX do CTB, que diz “IX - a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita 

pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o 

veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda;”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 40 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. De acordo com a Lei nº 

9.503, de 23 de setembro de 1997, podemos afirmar que: 

https://www.ufmg.br/prorh/wp-content/uploads/2018/02/Apostila-de-Primeiros-Socorros-DAST.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.503-1997?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.503-1997?OpenDocument
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Art. 168. Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas 

neste Código: 

Infração – gravíssima (e NÃO grave); 

Penalidade – multa;  

A interpretação do enunciado e das alternativas, por parte do(a) candidato(a), faz parte da resolução da questão. O que 

foi solicitado no comando da questão foi que se assinalasse o INCORRETO, e não o correto. No caso a afirmativa “I” é a 

única incorreta. 

Medida administrativa – retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. 

Fonte: BRASIL. lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 

Brasília, 24 set. 1997.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (Motoniveladora, Rolo Compactador, Escavadeira) 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

001455 MARCIO COSTA LIMA 
 

QUESTÃO Nº 19 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 

a questão não consta a resposta esperada em suas alternativas, como pode ser observado abaixo: 

A questão solicita para calcular a média da espera em segundos. Para isso, transformamos tudo em segundo e dividimos 

pelo número de dias. 
 

𝑀 =
4400

5
  →   880 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠. 

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

000278 LEONOR MARIANA MACEDO BAPTISTA 

004340 MÁRCIA CRISTINA DE FREITAS DE OLIVEIRA 

002954 TALITA CRISTINA COUTINHO DA SILVA 
 

QUESTÃO Nº 11 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) a requerente é improcedente. A questão NÃO 

apresenta duas alternativas iguais. O enunciado solicita qual alternativa representa o calendário utilizado por Marcela, 

na alternativa “B”, o mês de novembro possui o dia 31, mas o mês de novembro não possui o dia 31, isso torna a 

alternativa errada, deixando apenas a alternativa “C” como resposta correta.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 
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QUESTÃO Nº 29 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é procedente. Mediante a análise dos 

recursos apresentados detectamos que houve um equívoco na digitação do gabarito preliminar no que se refere a 

questão, uma vez a alternativa “A” se refere ao Serviço de Acolhimento Institucional – Casa-Lar, a alternativa “B” se 

refere ao Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, já a alternativa “C” se refere Serviço de Acolhimento em 

República e a alternativa “D” se refere ao Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigo Institucional, conforme pode ser 

verificado nas Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (2009).  

REFERÊNCIA: BRASIL. Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome. Brasília, junho de 2009. 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “B” para “D” a resposta questão.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

002790 ALAN CARLOS PEREIRA 

001898 ALICE BARBOZA PEREIRA 

003173 ALICE BRENO CABRAL DE LIMA 

001292 ALINE PEIXOTO DOS SANTOS 

001181 ANDRÉ LUIZ ZEM FRAGA 

002866 ANDRÉ SILVA ALVES 

000897 BÁRBARA ALBINO MACIEL 

003865 BEATRIZ SILVA SCHILLER 

001497 BIANCA FERREIRA BELAN DE OLIVEIRA 

003441 BRUNA DA CUNHA RODRIGUES WERNECK 

003466 BRUNA KHEDE RODRIGUES DA COSTA 

003973 CAMILA PEREIRA DA SILVA 

001804 CARLOS ALOBERTO CERQUEIRA DOS SANTOS 

001353 CASSIUS IURI BUERI DE VASCONCELLOS 

000693 CLAUDINEA SILVA DE OLIVEIRA 

001907 CLAYTON TROJAN 

000647 CLOVIS WANDERLEY PAES BARRETO FILHO 

000535 DANIELE LINDEN DE OLIVEIRA 

002966 DAVI DE LIMA PEREIRA DA SILVA 

000158 EDUARDO TEIXEIRA DO AMARAL 

003381 ELIAS DE BARROS MARINS 

000038 FABIANE DE OLIVEIRA VELOSO 

002291 FELIPE BALTHAZAR DE ALMEIDA 

000859 FELIPE LOPES DE OLIVEIRA 

000021 FERNANDO DE ARAUJO HEINEN 
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CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

001082 GABRIEL CARLOS MACHADO NETO 

000493 GABRIEL MOREIRA BRAGA 

000866 GABRIELA DO AMARAL REZENDE 

001257 GABRIELLA SILVEIRA DA CUNHA 

000806 GABRIELLE BARRETO GONÇALVES SIQUEIRA 

004323 GUILHERME BOHRER LOPES CUNHA 

001889 GUILHERME LUCAS DE RESENDE PINTO 

001749 GUSTAVO ABRANCHES BUENO SABINO 

000012 GUSTAVO MUNIZ DA SILVA 

000485 HEITOR HUGO SILVA PEREIRA 

000560 IVAN SILVA DE AQUINO 

002335 JESSE FAEDRICH CUNHA 

003534 KARLA ALONSO FREIJANES 

001481 LEONARDO BUARQUE DE SANTANA 

002070 LIA TOSTES OLIVEIRA 

000523 LILAH ARISTIDES FONSECA SAINT CLAIR 

002952 LUCAS VALDIVINO DA SILVA 

000302 LUISA EMMILY VIEIRA BALDI 

000514 LUIZ FELIPE GOBBE DE NOVAES OLIVEIRA 

002680 LUMA STHEYSSA BRITO CABRAL 

000705 MANUEL FLAVIO SAIOL PACHECO 

003439 MANUELLA DA SILVA MEDEIROS 

001044 MARCUS ALVES PAZOS GONZALEZ 

000544 MARIANA DA SILVA BRITO 

000563 MARIANA FERROZ GAGLIANO 

000826 MATEUS DUARTE DE FREITAS 

003642 MIGUEL DOS SANTOS GOMES 

000704 NATHÁLIA RODRIGUES OLIVEIRA FIGUEIREDO 

000004 PEDRO HENRIQUE DINIZ DE CASTRO 

003680 PRISCYLA SODRÉ LATORRACA 

003814 RACHEL FERNANDES BRANCO 

000709 RACHEL PASCHOAL MILITO DE LACERDA 

000023 RAPHAEL ELY MORAES MACHADO 

001184 RENATA MIRANDA PORTO 

003710 RODRIGO GIL SPARGOLI 

000014 RUBIA VALDETARO NEFFA 

003156 SABRINA CANTARINO NICOLAU 

000864 SCHWARZENEGGER KAPPLER MOURA DIAS ARAUJO 
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CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

004166 SHEILA GOMES LEAL VASCONCELOS 

001265 TAINAH PAULO MOREIRA DA COSTA 

002879 TAÍS MARQUES DA FONSECA DA SILVA AUGUSTO 
 

QUESTÃO Nº 02 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que a questão 

recorrida está, legal e semanticamente, de acordo com o Art. 82, VII da Lei Orgânica (LOM) do Município de Areal/RJ. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 04 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A alternativa “D” da 

questão alvo do presente recurso, que diz: “A posse não poderá se dar mediante procuração.”. A alternativa dispõe de 

forma genérica a palavra “procuração”, passando a ideia de que por procuração, seja ela qual for, o servidor não poderá 

tomar posse, afirmação que é refutada pelo Artigo 18, 3º, do Estatuto dos Servidores Municipais de Areal, que diz: 

“Art. 18º, 3º - A posse poderá dar-se mediante procuração específica” 

Tornando claramente, incorreta, a alternativa “D”, satisfazendo perfeitamente o que se pede pelo enunciado da 

questão. 

Em que pese, o argumento de também haverá posse quando o servidor público é promovido ou quando ocorrer a 

readaptação, se torna inválido, uma vez que o enunciado da questão nº 04, bem como suas alternativas, não fazem 

menção a promoção ou readaptação, o que traria incoerência incoerências entre as alternativas. Vejamos o Artigo 18º, 

4º do Estatuto dos Servidores Municipais de Areal, que diz:  

“Art. 18, 4º: Só haverá posse nos casos de provimento por nomeação”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 06 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Vejamos o dignificado 

de “renove”, alvo dos questionamentos alegados em recurso: 

“Significado de Renove: 

Renove vem do verbo renovar. O mesmo que: progrida, reforme, repare, reestruture, regenere, reorganize, revigore, 

relembre, reapareça.” 

Disponível em: https://www.dicio.com.br/renove/ 
 

Tornando, assim, o termo utilizado “renove” perfeitamente cabível ao tema proposto pelo enunciado da questão e suas 

alternativas. Observado o sentido do termo “renove” em face de eventual modificação ou revogação de uma Lei ou 

https://www.dicio.com.br/renove/
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parte dela, por outra, como dispõe o Art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz: 

“Art. 2º  Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.” 

Ainda que ao final do texto do citado artigo utilize “revogue”, e ao final do primeiro período do enunciado o termo 

“renove”, não há de se falar em vício que prejudique a avaliação, do(a) candidato(a), quanto ao que se solicitado pela 

questão. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 08– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. O disposto pelo 

enunciado da questão, bem como por suas alternativas, trata da regra geral aplicada pela legislação vigente. 

Especificamente a alternativa “(D) 5 (cinco) dias”, indicada como correta pelo gabarito oficial, pelo Art. 218, § 3º do 

Código de Processo Civil (CPC) brasileiro, que diz: 

“Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. 

(..) 

§ 3º Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte.” 

O Artigo 183 do CPC, citada pelo candidato em recurso, consta em seu Título VI, que trata da Advocacia Pública, e da 

excepcionalidade do prazo em dobro para todas as manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da 

intimação pessoal, para, entre outros, a união, aos Estados, o Distrito Federal e aos Municípios. 

Observado que em momento algum, o enunciado da questão, bem como em suas alternativas é citado, de forma 

expressa ou subjetiva, se tratar da situação excepcional, elencada pelo TÍTULO VI do CPC, ou sequer cita algum de seus 

abrangidos, prezando pela lisura do certame. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 09 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Realmente, o Artigo 295 

do CPC prevê que: “Art. 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas.”, 

contudo a alternativa, alvo do presente recurso, vem afirmar que: “(A) A tutela provisória requerida em caráter 

incidental depende do pagamento de custas.”, tornando incorreta, a alternativa indicada pelo gabarito preliminar (A), 

satisfazendo perfeitamente o solicitado pelo enunciado. Salientamos ainda que, mesmo que a diferença entre o 

disposto pela alternativa com o previsto pelo artigo, citados acima, seja uma ínfima alteração textual (Independe por 

depende), trouxe sentido totalmente contrário ao correto, pretendido pelo legislador. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 
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QUESTÃO Nº 10 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, verifica-se 

que, embora seja expresso pelo Artigo 316 do CPC, que diz: “Art. 316. A extinção do processo dar-se-á por sentença.”, 

visto que, “Ninguém ignora que a transação põe fim ao processo, implicando seja ele extinto com resolução de mérito 

- art. 269, inciso III, do CPC de 1973 e art. 487, inciso III, alínea b, do CPC em vigor). (TRT-1 - CC: 00111823520145010035, 

Relator: ROQUE LUCARELLI DATTOLI, Data de Julgamento: 17/11/2016, Órgão Especial, Data de Publicação: 

24/01/2017)”. 

Com o entendimento que na sistemática do novo código de processo civil de 2015, a sentença não mais extingue o 

processo, mas somente extingue a fase do procedimento de cognição, a sentença não extingue o processo, mas apenas 

a fase procedimental de conhecimento. Com a inconsistência encontrada da questão com o texto expresso do CPC. O 

art. 487, afirmando que por transação extingue-se o processo. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade 

do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 12 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, verifica-se 

que, o enunciado da questão, alvo do presente recurso, pede que se indique a alternativa correta e indica em seu 

gabarito preliminar a alternativa “(D) Resiste de qualquer forma às ordens judiciais.” como resposta correta, assim 

satisfazendo o que se pede pelo enunciado.  

Ocorre que em consonância com o Código de Processo Civil vigente, em seu Artigo 774 diz: 

“Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: 

I - frauda a execução; 

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; 

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; 

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; 

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe 

prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.” 

Tornando a alternativa “D” incorreta, bem como evidencia a total conformidade das demais alternativas (A, B e C) com 

o solicitado pelo enunciado. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre 

os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 16 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. O(a) candidato(a) pede 

que considere a alternativa correta como a "D" e não a "C" como consta no gabarito preliminar. Contudo o gabarito 

preliminar da questão, alvo do presente recurso, já indica a alternativa “(D) Objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil.” 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 
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QUESTÃO Nº 18 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, verifica-se 

que, em conformidade com o Artigo 102, I, j, que diz:  

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

I - Processar e julgar, originariamente: 

(...) 

e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território; 

(...) 

j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;”. 

Passa a existir duas questões que contemplam o solicitado pelo enunciado, as questões “(A) As revisões criminais e as 

ações rescisórias de seus julgados.” e “(B) O litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o 

Estado, o Distrito Federal ou o Território.”.  Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a 

isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO Nº 19 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Ainda que somente 

pertença aos atos sancionatórios, observado o entendimento da locução “atributos” para relevante parte da doutrina 

pátria, norteadora da questão alvo do presente recurso, para quem as qualidades especiais do ato administrativo 

consubstanciam-se na presunção de legitimidade ou veracidade, na imperatividade, na executoriedade ou 

Autoexecutoriedade e na tipicidade.  

Bibliografia: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2010. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 
QUESTÃO Nº 20 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que o 

enunciado deixa claro que a resposta deverá ser dada de acordo com a Constituição Federal, diploma legal que dá o 

tom contextualizador da questão. Assim sendo, o enunciado e o gabarito estão de acordo com o Art. 34, VII, “e” da 

CRFB. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 
QUESTÃO Nº 21 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Em conformidade com 

doutrina adotada, ao elaborar a questão, bem como suas alternativas, foi utilizado os temos “elemento” e “requisito”, 

adotado e utilizados pelas doutrinas utilizadas, sem prejuízo a correta interpretação da questão. Da mesma maneira, 
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ao abordar o elemento/requisito do ato administrativo “forma”, foi abordado o entendimento doutrinário que o trata 

como elemento/requisito sempre vinculado. Igualmente em que pese questionamento sobre o elemento/requisito 

“objeto”, que na proposição diz: “Objeto é um requisito, vinculado ou discricionário, do ato administrativo.”, disposto 

corretamente em face da doutrina adotada. 

Saliento ainda que em edital, ao final do conteúdo programático definido para o cargo de Procurador Municipal, diz: 

“Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em 

hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. A legislação com vigência após a data 

de publicação deste Edital, bem como as alterações em dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores 

não serão objeto de avaliação nas provas do Concurso.”. 

O edital é a lei do concurso e suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos. 

“Precedentes: AgRg no RMS 40615/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

17/09/2013, DJe 25/09/2013; EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013; AgRg no AREsp 

306308/AP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SE- GUNDA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 29/05/2013; EDcl no 

AgRg no REsp 1251123/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRI- MEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 

14/03/2013; REsp 1381505/SC (decisão monocrática), Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 01/10/2013, DJe 04/10/2013; RMS 23427/MS (decisão monocrática), Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, 

julgado em 24/08/2012, DJe 30/08/2012; SLS 1228/BA (decisão monocrática), Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 08/09/2010, DJe 10/09/2010.” 

Bibliografia: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2010. 
ALEXANDRINO, Marcelo & PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado. 17ª edição. São Paulo: Editora Método, 2009. 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 15ª edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006. 
MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 3ª edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2007. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 
QUESTÃO Nº 22 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que a questão 

e sua temática, em primeiro lugar, adequa-se ao conteúdo editalício, a partir do momento em que restringe-se o 

instrumento a “ação direta de inconstitucionalidade”, não fazendo qualquer restrição aos elementos teóricos ou legais 

a serem aplicados. Em segundo plano, a alternativa a ser tratada como gabarito está perfeitamente harmônica com Art. 

8º da Lei 9.868/99, motivo pelo qual a análise objetiva da questão leva à manutenção do gabarito, inviabilizando outras 

respostas, pois as mesmas não possuem o mesmo grau de adequação.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 
QUESTÃO Nº 23 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que as outras 

alternativas, diferente do gabarito, são a literalidade do Art. 3º da Lei 10.520/2002, o que não é verdade quanto ao 
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gabarito, que apresenta incorreções na comparação com o Art. 3º, III, da Lei 10.520/2002, que é o seu paradigma, sendo, 

por isso, mantido o gabarito. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 25 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que as outras 

alternativas, diferente do gabarito, são a literalidade do Art. 57 e incisos da Lei 8.666/93, o que não é verdade quanto 

ao gabarito, que apresenta incorreções na comparação com o Art. 57, V c/c Art. 24, IX da Lei 8.666/93, que é o seu 

paradigma, pois os artigos da Lei disse que os “contratos poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses” e a 

alternativa afirma que “contratos poderão ter vigência por mais de 120 (cento e vinte) meses”, sendo, por isso, mantido 

o gabarito. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 27 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. O candidato afirma que 

a legra “A” da questão 27, também é correta pois o artigo 163, inciso II,  determinada que “as empresas públicas e 

sociedades de economia mista que explorem atividades econômicas também são excluídas de regulação por lei 

complementar acerca de dívida pública externa e interna.”, ocorre que o aludido inciso II, do artigo 163,  nos revela o 

contrário ao afirmado pelo recorrente como podemos verificar no conteúdo: “Art. 163 . . .  II - dívida pública externa e 

interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público;”, grifo nosso.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 28 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que 

inicialmente, a hipótese do gabarito não se encontra alinhada ao Art. 165, caput da CLT, este que é seu paradigma 

comparativo. Em segundo plano, a subjetividade da expressão “alinhamento moral” a torna exatamente a incorreta e, 

por consequência, o gabarito, já que à lei cabe dar critérios objetivos de incidência na sociedade, no caso específico, às 

regras celetistas sobre segurança e medicina do trabalho.   

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 29 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que a questão 

pede que seja assinala a alternativa possível, dentre os presentes nas outras afirmativas, que são vedadas. Assim sendo, 

o gabarito, conforme o Art. 373-A, I da CLT, é de possível realização “quando a natureza da atividade a ser exercida, 

pública e notoriamente, assim o exigir”, sendo, por isso, mantido o gabarito.   

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 
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QUESTÃO Nº 30 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que o gabarito 

se encontra perfeitamente alinhado ao Art. 806 da CLT, motivo pelo qual o mesmo é mantido.   

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 31 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que o gabarito 

se encontra perfeitamente alinhado ao Art. 795, § 1º da CLT, sendo uma questão que importa o regramento processual 

trabalhista ao elemento contextual, motivo pelo qual o mesmo é mantido.   

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 
QUESTÃO Nº 32 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que o gabarito 

encontra-se perfeitamente alinhado ao Art. 148, II da CRFB, devendo ser observado o disposto no Art. 150, III, "b" da 

CRFB, citado no próprio artigo que norteia o gabarito, mantendo-se, assim a resposta.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 33 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que o gabarito, 

como alternativa incorreta, não se encontra alinhado ao Art. 97, VI do CTN, bem como a teoria constitucional define 

claramente que imunidades tributárias somente podem ser definidas pela Constituição Federal, cabendo à legislação 

infraconstitucional somente tratar de hipóteses de isenção.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 34 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que o gabarito 

não se encontra no Art. 12 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, o que não ocorre com as outras alternativas, estas 

que estão corretas e contidas no artigo supracitado. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.320-1964?OpenDocument
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QUESTÃO Nº 35 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que o gabarito 

não se encontra abarcada no Art. 94, caput do CP, onde se diz que “A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 

(dois) anos do dia em que for extinta”, não iniciada, como afirma a resposta incorreta, esta que é o gabarito.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 36 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, verifica-se 

que, objetivamente, que o tema “fiança” não está abarcado no edital, ao que tange a direito penal e processual penal, 

mesmo que, incidentalmente, tal tema tangencie  vários outros presentes no edital. Todavia, em obediência às regras 

de direito público que norteiam o presente processo, a avaliação objetiva deverá ser a norteadora da decisão, o que 

justifica a anulação da questão. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre 

os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

003484 BRUNA TERRA DONATO 

002573 CAROLINE DE SOUZA MATTOS 

000148 DÉBORA DE FÁTIMA DE CARVALHO SANTOS 

004488 ELISANARA DA SILVA ALMEIDA 

000168 ÉRICA RIBEIRO MALHEIROS DE ARAUJO 

003645 GABRIELA SANABIO ALVES SENRA ESTEVES 

004908 JESSICA ALMEIDA DE OLIVEIRA 

000528 JÉSSICA GIOVANINI GUIMARÃES 

003422 LEANDRO PEDROZO COSTA 

000325 MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA 

000358 MILENA ALVES LOURENÇO 

004008 POLIANA ANTUNES DOS SANTOS 

004890 TATIANE TAVARES DE PINHO OLIVEIRA 

004149 VICTORIA DE SÁ RABELLO 

002889 VIVIANE MENDES DA SILVA 

 
QUESTÃO Nº 04 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A oração destacada 

classifica-se como subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. O verbo “entregar” encontra-se na forma 

nominal do infinitivo. A oração desenvolvida será: Cumprimentei-o quando lhe entreguei o prêmio. A oração 
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subordinada substantiva tem valor de substantivo e funciona como um termo da oração principal e é introduzida pelas 

conjunções subordinativas integrantes “que” e “se”. As orações subordinadas adverbiais são as que tem valor de 

advérbio ou de locução adverbial e funcionam como adjunto adverbial do verbo da oração principal. As subordinadas 

adverbiais temporais indicam o tempo ou o momento em que o fato expresso na oração principal acontece e são 

iniciadas pelas conjunções subordinativas temporais: quando, assim que, etc. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 
QUESTÃO Nº 05 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Na frase “Mercúrio é o 

planeta mais próximo do Sol” o sujeito é Mercúrio. Na segunda frase “uma das suas faces é permanentemente voltada 

para o Astro-Rei” o sujeito é “uma das suas faces”. Portanto, por haver dois sujeitos diferentes, a vírgula se torna 

necessária entes da conjunção coordenativa “e”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 
QUESTÃO Nº 08 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que não 

apresentara em seu recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou 

resolução da questão, e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que 

determina o item 13.1.2 do edital 001/2019.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 
QUESTÃO Nº 11 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Mediante a análise dos 

recursos apresentados detectamos que houve um equívoco na digitação do gabarito preliminar no que se refere a 

questão, uma vez que as proposições não se complementam e não geram o efeito correto como está no PNE (2014). 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “A” para “D” a resposta questão.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 28 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, pois a atividade é clara, 

a professora dá uma certa quantidade de bolachinhas e pede que ela distribua entre os colegas. Ao realizar a tarefa, ela 

está fazendo “Divisão de objetos”, pois está dividindo uma certa quantidade de bolachas para que todos os alunos 

recebam. 

Fonte: https://pedagogiaaopedaletra.com/livro-a-crianca-e-o-numero-constance-kamii/ 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

https://pedagogiaaopedaletra.com/livro-a-crianca-e-o-numero-constance-kamii/
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QUESTÃO Nº 33 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, pois de acordo com 

Kamii, (a criança e os números), Bolinhas de gude e boliche são bons para a contagem de objetos e a comparação de 

quantidades. A Professora pode trabalhar demonstrando o material, sem deixar as crianças manipulares, ou mesmo 

virtualmente, não sendo necessário o contato direto com o mesmo. 

https://pedagogiaaopedaletra.com/livro-a-crianca-e-o-numero-constance-kamii/ 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 
QUESTÃO Nº 35 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que não 

apresentara em seu recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou 

resolução da questão, e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que 

determina o item 13.1.2 do edital 001/2019.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 36 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, pois a avaliação auxilia 

no esclarecimento das metas e dos objetivos educacionais importantes e consiste num processo de determinação da 

medida em que o desenvolvimento do aluno está se processando da maneira desejada. A única alternativa que tem 

como foco os objetivos e metas é a apresentada, sendo esta a correta. 

Fonte: https://www.marilia.unesp.br/Home/Eventos/2015/jornadadonucleo/avaliacao-da-aprendizagem.pdf 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 
QUESTÃO Nº 37 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que não 

apresentara em seu recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou 

resolução da questão, apenas expressa uma opinião pessoal, e ainda não apontou nenhuma bibliografia e não 

identificou a questão que gostaria de interpor recurso, portanto indeferido de plano, conforme o que determina o item 

13.1.2 do edital 001/2019. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 39 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

https://pedagogiaaopedaletra.com/livro-a-crianca-e-o-numero-constance-kamii/
https://www.marilia.unesp.br/Home/Eventos/2015/jornadadonucleo/avaliacao-da-aprendizagem.pdf
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➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A alternativa esperada 

como resposta ao enunciado da questão é “A”, uma vez que a questão está em conformidade como que dispõe as 

Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil, que diz: 

“Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (2009, p. 21): “...as propostas pedagógicas das instituições de Educação 
Infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que 
assegurem, em primeiro lugar; o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias 
e as culturas africanas, afro-brasileira, bem como o combate ao racismo e à discriminação, e a dignidade da criança 
como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência – física ou simbólica – e negligência no interior 
da instituição ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de violações para instâncias competentes”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 
QUESTÃO Nº 40 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que não 

apresentara em seu recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou 

resolução da questão, apenas expressa uma opinião pessoal, não apontou na bibliografia equívoco quanto a resolução 

da questão, portanto indeferido de plano, conforme o que determina o item 13.1.2 do edital 001/2019. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO. 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

003431 BRUNA TERRA DONATO 

004768 CINTIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA 

002379 GISELLE CRISTINA BARROS COUTINHO 

004060 MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA 

001839 MARIANA DE ALMEIDA RODRIGUES 

002890 VIVIANE MENDES DA SILVA 

004417 WEMERSON FARIA 

 

 

QUESTÃO Nº 05 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que todas os 

destaques estão sublinhados e negritados, não interferindo em nada na interpretação da questão. Denotação é o 

sentido literal de uma expressão, logo, “uma aula de educação física” é o único termo que se destaca como tal. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 
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QUESTÃO Nº 06 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que esquadra 

é o coletivo para navios, para aviões utiliza-se frota, flotilha ou esquadrilha, não esquadra. 

Fonte: https://duvidas.dicio.com.br/coletivo-de-avioes/ 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 07 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que o termo 

fogão indica o objeto, causando ambiguidade de termo. O aumentativo de fogo é fogaréu e não fogão. 

Fonte: https://www.normaculta.com.br/aumentativos-e-diminutivos/ 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 12 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Ao realizar a análise a 

argumentação do(a) candidato(a) verifica-se que há um erro de interpretação por parte do(a) mesmo(a). Conforme 

expresso no artigo 4°, §1º da resolução n°1 de 14 de janeiro de 2010,"As escolas de Ensino Fundamental e seus 

respectivos sistemas de ensino que matricularam crianças que completaram 6 (seis) anos de idade após a data em que 

se iniciou o ano letivo devem, em caráter excepcional, dar prosseguimento ao percurso educacional dessas crianças, 

adotando medidas especiais de acompanhamento e avaliação do seu desenvolvimento global.” 

Portando, o caso previsto no citado artigo ocorrerá somente em casos excepcionais e não “sempre”, como foi afirmado 

na alternativa “D” da presente questão, estando esta alternativa incorreta. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 13 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, por 

apresentar duas alternativas iguais. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia 

entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

 

https://www.normaculta.com.br/aumentativos-e-diminutivos/
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QUESTÃO Nº 17 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Analisando a 

argumentação do(a) candidato(a) verifica-se que há um erro de interpretação por parte do(a) mesmo(a). Conforme 

expresso no artigo 22 da Lei 9394/1996," A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe 

a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 

estudos posteriores”. Portando, conforme previsto no citado artigo a educação básica deverá assegurar-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania, e não “para o livre exercício do trabalho” como foi afirmado na 

alternativa “D” da presente questão, estando esta alternativa incorreta. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 23 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Os elementos da 

alternativa “A” correspondem a parte de ortografia da língua portuguesa e o enunciado da presente questão é especifica 

ao solicitar ...“aspectos gramaticais da língua portuguesa”. 

Referência bibliográfica: Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: língua portuguesa / Secretaria de Educação 

Fundamental. – Brasília: 144p. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 25 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, pois em nenhum 

momento é abordado o jogo digital como prática educativa e sim, sobre a dinâmica do jogo, esta, importante para o 

professor saber como avalia-lo em sua prática e aplica-lo de forma educativa. Segundo Menezes (2003, p. 3), os jogos 

digitais normalmente possuem desafios a serem vencidos através de um conjunto de regras e situações dinâmicas que 

vão sendo apresentadas ao jogador. A atividade de jogar é exercida de maneira voluntária e na maioria das vezes 

proporciona um ambiente lúdico, permitindo que o usuário brinque como se fizesse parte do próprio jogo. É 

naturalmente motivador, pois o jogador faz uso por prazer sem depender de prêmios externos. Além disso, brincar em 

ambiente digital de rede tem um papel importante na aprendizagem e na socialização, pois através dele o jogador 

adquire motivação e habilidades necessárias à sua participação e ao seu desenvolvimento social. 

Fonte: https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/141470/000990988.pdf?sequence=1 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 30 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Na questão supracitada 

o(a) candidato(a) alega que há duas respostas que atendem ao enunciado. Ao analisarmos, observamos que de acordo 

com a Base Nacional Comum Curricular, página 29, “Respeitando as muitas possibilidades de organização do 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/141470/000990988.pdf?sequence=1
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conhecimento escolar, as unidades temáticas definem um arranjo dos objetos de conhecimento ao longo do Ensino 

Fundamental adequado às especificidades dos diferentes componentes curriculares. Cada unidade temática contempla 

uma gama maior ou menor de objetos de conhecimento, assim como cada objeto de conhecimento se relaciona a um 

número variável de habilidades.” O candidato afirma que: “A Base nacional curricular (BNCC), fala que, tanto a educação 

infantil como a educação fundamental, são organizadas em campos de experiências.”  Verificando o documento 

constatamos que a organização curricular da Educação Infantil na BNCC está estruturada em cinco campos de 

experiências e não o Ensino Fundamental, como afirma o(a) candidato(a). Portanto, a alternativa que responde 

corretamente à questão é a letra (C).  

 Bibliografia: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 37 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Na questão supracitada 

pelo(a) candidato(a), o mesmo alega que “O gabarito correto seria a letra ”A” e não a letra “D.” Ao analisarmos a questão 

verificamos que trata-se especificamente do jogo simbólico e não dos jogos de maneira geral, fato observado na 

justificativa exposta pelo candidato. Piaget classifica os jogos em três tipos de acordo com as estruturas mentais.  Para 

Piaget, o pensamento egocêntrico puro aparece nesta espécie de jogo, que o autor chamou de jogo simbólico. Na sua 

forma extrema, ele tem a função “[...] de satisfazer o eu por meio de sua transformação do real em função dos desejos” 

(1987, p. 29). Com o aparecimento do jogo simbólico a criança ultrapassa a satisfação da manipulação, e vai começando 

a assimilar a realidade externa ao seu eu. Dessa forma, o jogo simbólico é usado como encontro de satisfação fantasiosa, 

por meio de compensação, de superação de conflitos e preenchimento de desejos. Piaget (1971, p. 207) analisa o jogo 

“(...) o jogo constituí o pólo extremo da assimilação do real ao eu”. O jogo se dá nas diferentes fases do desenvolvimento 

da criança. Já o nascimento do jogo segundo Piaget (1971, p. 117) “quase todos os comportamentos (...) são suscetíveis 

de se converter em jogo uma vez que se repitam por assimilação pura, isto é, por simples prazer funcional como por 

exemplo: a criança joga a bola, pega e joga novamente, simplesmente por prazer”. Portanto, a alternativa (A) está 

correta e a alternativa (D), aprende com as regras e os parceiros, é uma característica dos jogos de exercícios e não do 

jogo simbólico. 

Bibliografia: unoeste.br/site/enepe/2013/suplementos/area/Humanarum/Educação/O%20JOGO%20EDUCATIVO%20NA%20E 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

CARGO: RECEPCIONISTA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

002567 MILENA VIEIRA SOARES 

 
QUESTÃO Nº 36 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é procedente. Mediante a análise dos 

recursos apresentados detectamos que houve um equívoco na digitação do gabarito preliminar no que se refere a 

questão, uma vez que o alfabeto completo é formado por vinte e seis letras, que podem ser representadas na sua forma 

minúscula ou maiúscula, sendo:  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. 

Fonte: Norma Culta. Disponível em: <https://www.normaculta.com.br/alfabeto/>. Acessado em: 19 fev 2020. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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Fica, portanto, “RETIFICADO” de “B” para “A” a resposta questão.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

004624 NAIRA DIEL GAYOFATO 

000037 ULISSES DOS SANTOS GIOVANINI 

 
QUESTÃO Nº 11 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, para que o 

troco seja o maior possível, é necessário que a compra efetuada por ele seja o mais barato possível, ou seja, compre os 

produtos (nesse caso docinhos) mais baratos. Como ele comprou 2 de Ninho com Nutella e um Beijinho, ele gastou com 

esses 3 doces R$ 4,90. Como ele comprou 8 doces no total, falta descobrir quais foram os outros 5 doces comprados 

por ele. Como o enunciado quer saber o maior troco possível, basta considerar que ele levou 5 doces mais baratos, 

nesse caso os Docinhos de leite, que custam R$ 1,00. Então, 4,90 dos três primeiros doces e mais R$5,00 dos 5 doces 

mais baratos, dão um total de R$ 9,90. Como ele pagou com uma nota de R$ 20,00, deve receber de troco R$ 10,10, 

sendo assim a questão não possui a alternativa que responde corretamente ao enunciado. Diante do exposto, com o 

intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO Nº 12 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A questão de conjuntos 

fica mais fácil de ser entendida se for utilizada o Diagrama de Venn. 
 

 
 

Somando todos os valores, temos o total de clientes que responderam à enquete: 60+30+40+22+12+25+80+15=284. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 16 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 
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temos um posto fiscal no KM 28 e outro no KM 928. Deve-se instalar novos postos a cada 75 km. Sendo assim, a 

sequência (28, 103, 178, ..., 928) é uma progressão aritmética. 

Utilizando a fórmula do termo geral, encontramos o número total de postos fiscais. 

928 = 28 + (𝑛 − 1) × 75 

900 − 28 = 75𝑛 − 75 

975 = 75𝑛 

𝑛 =
975

75
 

𝑛 = 13 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑖𝑠. 

Como o enunciado pediu apenas os NOVOS postos fiscais, do total de 13 postos ficais, tiramos 2 que eram os antigos, 

restando apenas, 11 novos postos, sendo assim a questão não possui a alternativa que responde corretamente ao 

enunciado. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, 

optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO Nº 25 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. O(a) candidato(a), 

afirma que “a alternativa está incompleta e que no art. 32 da lei nº 9394/96 apresenta como objetivo mais três itens, 

sendo o da alternativa "A" o quarto e último. “Ao analisarmos a questão constatamos que as alternativas, “B”, “C” e “D” 

estão incorretas. O artigo 32,  da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, atualizada, apresenta 

o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta 

a vida social, é como um objetivo a ser alcançado no Ensino Fundamental  e também outros, como,  o desenvolvimento 

da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; a 

compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade, e o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores.  A questão, portanto, não apresenta alternativas 

incompletas como sugere o(a) candidato(a). Portanto a alternativa que responde corretamente à questão é a letra “A”.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 
QUESTÃO Nº 26 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Ao analisarmos a 

questão verificamos que, para inserir na apresentação do Power Point, uma imagem do computador no slide, é 

necessário ir na guia “Inserir”, no grupo Imagens, clicar em Fotos.  

 
Fonte: https://support.office.com/pt-br/article/adicionar-comandos-%C3%A0-sua-apresenta%C3%A7%C3%A3o-com-bot%C3%B5es-de-

a%C3%A7%C3%A3o-7db2c0f8-5424-4780-93cb-8ac2b6b5f6ce 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 
QUESTÃO Nº 36 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, pois Tipologias 

documentais e suportes físicos envolve: microfilmagem; automação; preservação, conservação e restauração de 

https://support.office.com/pt-br/article/adicionar-comandos-%C3%A0-sua-apresenta%C3%A7%C3%A3o-com-bot%C3%B5es-de-a%C3%A7%C3%A3o-7db2c0f8-5424-4780-93cb-8ac2b6b5f6ce
https://support.office.com/pt-br/article/adicionar-comandos-%C3%A0-sua-apresenta%C3%A7%C3%A3o-com-bot%C3%B5es-de-a%C3%A7%C3%A3o-7db2c0f8-5424-4780-93cb-8ac2b6b5f6ce
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documentos. Enquanto que o gerenciamento da informação e a gestão de documentos envolve: diagnósticos; arquivos 

correntes e intermediários; protocolos; avaliação de documentos; arquivos permanentes. 

Fonte: https://cotemar.com.br/wp-content/uploads/2017/01/arquivamento.pdf 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

001291 ALEXANDRE FERNANDES NICOLAU 

004346 ANGELICA DE BRITO SOUZA 

003324 ANTONIO RAIMUNDO DE SOUSA NETO 

003390 MONICA CRISTINA ALVES BRITO 

 
QUESTÃO Nº 11 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, para que o 

troco seja o maior possível, é necessário que a compra efetuada por ele seja o mais barato possível, ou seja, compre os 

produtos (nesse caso docinhos) mais baratos. Como ele comprou 2 de Ninho com Nutella e um Beijinho, ele gastou com 

esses 3 doces R$ 4,90. Como ele comprou 8 doces no total, falta descobrir quais foram os outros 5 doces comprados 

por ele. Como o enunciado quer saber o maior troco possível, basta considerar que ele levou 5 doces mais baratos, 

nesse caso os Docinhos de leite, que custam R$ 1,00. Então, 4,90 dos três primeiros doces e mais R$5,00 dos 5 doces 

mais baratos, dão um total de R$ 9,90. Como ele pagou com uma nota de R$ 20,00, deve receber de troco R$ 10,10, 

sendo assim a questão não possui a alternativa que responde corretamente ao enunciado. Diante do exposto, com o 

intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO Nº 16 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 

temos um posto fiscal no KM 28 e outro no KM 928. Deve-se instalar novos postos a cada 75 km. Sendo assim, a 

sequência (28, 103, 178, ..., 928) é uma progressão aritmética. 

Utilizando a fórmula do termo geral, encontramos o número total de postos fiscais. 

928 = 28 + (𝑛 − 1) × 75 

900 − 28 = 75𝑛 − 75 

975 = 75𝑛 

𝑛 =
975

75
 

𝑛 = 13 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑖𝑠. 

Como o enunciado pediu apenas os NOVOS postos fiscais, do total de 13 postos ficais, tiramos 2 que eram os antigos, 

restando apenas, 11 novos postos, sendo assim a questão não possui a alternativa que responde corretamente ao 

enunciado. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, 

optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

https://cotemar.com.br/wp-content/uploads/2017/01/arquivamento.pdf
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QUESTÃO Nº 20 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Escrevendo a idade de 

cada criança em ordem, temos: 
 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 
 

Para calcular a mediana, colocamos os termos em ordem e pegamos o termo central. Como temos um número par de 

termos, para calcular a mediana, pegamos os termos do meio e fazemos a média aritmética simples (soma e divide por 

2). Nessa situação, a média seria: 
 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 
8+8

2
= 8. 

Como não temos nenhuma criança com a idade 9 anos, para que a mediana seja 9, devemos acrescentar crianças de 

idade 10 anos de forma que os termos centrais sejam 8 e 10, a fim de que, ao calcular a mediana, o resultado seja 
8+10

2
=

9. 

Acrescentando 6 crianças de 10 anos e colocando as idades de cada um em ordem temos: 
 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 
 

Olhando para essa nova formação, com 46 crianças, calculamos a mediana somando os termos centrais e dividindo por 

2. 

Os termos centrais estão grifados de vermelho. 

 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 
8+10

2
= 9. 

Lembrem-se que um termo mediano não tem a obrigação de coincidir com o valor de um dos elementos. Por exemplo, 

a mediana entre os números (1, 3, 5, 7, 9, 11) é 
5+7

2
=

12

2
= 6, e 6 não aparece dentre os números. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 25 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, de acordo com o Livro: 

Noções de Contabilidade Pública. Carlos Alberto de Ávila Ciro Bächtold Sérgio de Jesus Vieira. Instituto Federal do 

Paraná. PAG. 23. os autores referem-se a lei 4.320/64 e ao tópico que abrange a contabilidade pública da seguinte 

forma: “Utilizando os dispositivos da Lei n. 4.320/64, conclui-se que a Contabilidade Pública é o ramo da contabilidade 

geral que registra e controla os atos e fatos da Administração Pública em todos os seus níveis, demonstra o Patrimônio 

Público e suas variações, bem como o responsável pela elaboração dos relatórios exigidos pela mesma lei para a 

prestação de contas da execução do orçamento”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

003797 CLAUDIA ELVIRA PINTO MALAQUIAS 

004028 EDNA DA SILVA SANTOS 
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

003543 ELIENE NICOMEDIO DA SILVA 

000187 GEISIANE DA SILVA PIRES 

000772 GIZELE CRISTINA DOS SANTOS 

002881 GLAZIELE SILVA MARTINIANO 

002620 JOELMA PERES MARQUETE 

003765 JULINA CRISTINA LAVINAS FARIA 

003455 MARIA JULIA SOARES ALVES 

004134 MARIANA DIAS GOMES 

001411 MARINA APARECIDA BRAZ SALDANHA 

003587 MIRIAN BRAGA DA SILVA SIMIONATO 

004492 PATRICIA BENEDITO CARDOSO 

001421 PRISCILA KROFF PINTO 

000698 SÔNIA APARECIDA DEZIDÉRIO 

 
QUESTÃO Nº 07 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 

existem cinco lacunas e seis opções de preenchimento. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do 

concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO Nº 12 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A questão de conjuntos 

fica mais fácil de ser entendida se for utilizada o Diagrama de Venn. 
 

 
 

Somando todos os valores, temos o total de clientes que responderam à enquete: 60+30+40+22+12+25+80+15=284. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 15 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que não 

apresentara em seu recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou 



 

 

 

 

 

 

Concurso Público 002/2019                                                                                                                                                            Página 53 de 64 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL 
Estado do Rio de Janeiro 

Concurso Público 001/2019 

 

resolução da questão, e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que 

determina o item 13.1.2 do edital 001/2019.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 
QUESTÃO Nº 16 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 

temos um posto fiscal no KM 28 e outro no KM 928. Deve-se instalar novos postos a cada 75 km. Sendo assim, a 

sequência (28, 103, 178, ..., 928) é uma progressão aritmética. 

Utilizando a fórmula do termo geral, encontramos o número total de postos fiscais. 

928 = 28 + (𝑛 − 1) × 75 

900 − 28 = 75𝑛 − 75 

975 = 75𝑛 

𝑛 =
975

75
 

𝑛 = 13 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑖𝑠. 

Como o enunciado pediu apenas os NOVOS postos fiscais, do total de 13 postos ficais, tiramos 2 que eram os antigos, 

restando apenas, 11 novos postos, sendo assim a questão não possui a alternativa que responde corretamente ao 

enunciado. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, 

optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO Nº 17 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que não 

apresentara em seu recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou 

resolução da questão, e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que 

determina o item 13.1.2 do edital 001/2019.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 20 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Escrevendo a idade de 

cada criança em ordem, temos: 
 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 
 

Para calcular a mediana, colocamos os termos em ordem e pegamos o termo central. Como temos um número par de 

termos, para calcular a mediana, pegamos os termos do meio e fazemos a média aritmética simples (soma e divide por 

2). Nessa situação, a média seria: 
 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 
8+8

2
= 8. 
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Como não temos nenhuma criança com a idade 9 anos, para que a mediana seja 9, devemos acrescentar crianças de 

idade 10 anos de forma que os termos centrais sejam 8 e 10, a fim de que, ao calcular a mediana, o resultado seja 
8+10

2
=

9. 

Acrescentando 6 crianças de 10 anos e colocando as idades de cada um em ordem temos: 
 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 
 

Olhando para essa nova formação, com 46 crianças, calculamos a mediana somando os termos centrais e dividindo por 

2. 

Os termos centrais estão grifados de vermelho. 

 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 
8+10

2
= 9. 

Lembrem-se que um termo mediano não tem a obrigação de coincidir com o valor de um dos elementos. Por exemplo, 

a mediana entre os números (1, 3, 5, 7, 9, 11) é 
5+7

2
=

12

2
= 6, e 6 não aparece dentre os números. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 

o trato respiratório superior é formado por órgãos localizados fora da caixa torácica: nariz externo, cavidade nasal, 

faringe, laringe e parte superior da traqueia.  

Fonte: https://www.auladeanatomia.com/novosite/pt/sistemas/sistema-respiratorio/ 

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 25 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A argumentação do(a) 

candidato(a) não se sustenta tendo em vista que de acordo com o Caderno de atenção básica 33 “Saúde da criança- 

Crescimento e desenvolvimento”, do Ministério da Saúde (2012), pg. 136, temos que: “Não é necessário limpar os 

mamilos antes das mamadas. Banho diário e uso de um sutiã limpo são suficientes.” Face ao exposto, a alternativa “B” 

encontra-se correta, não podendo, portanto, ser o gabarito da questão.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 37 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que não 

apresentara em seu recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou 

resolução da questão, e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que 

determina o item 13.1.2 do edital 001/2019.  

https://www.auladeanatomia.com/novosite/pt/sistemas/sistema-respiratorio/
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Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 5. – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que não foi 

possível a identificação da referida questão, e tão pouco apresenta em seu recurso fundamentação consistente que 

comprovasse erro quanto à elaboração e/ou resolução da questão, e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto 

indeferido de plano, conforme o que determina o item 13.1.2 do edital 001/2019.  

 

CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

004434 ROMULO ALVES CERQUEIRA 

 
QUESTÃO Nº 20 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Escrevendo a idade de 

cada criança em ordem, temos: 
 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 
 

Para calcular a mediana, colocamos os termos em ordem e pegamos o termo central. Como temos um número par de 

termos, para calcular a mediana, pegamos os termos do meio e fazemos a média aritmética simples (soma e divide por 

2). Nessa situação, a média seria: 
 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 
8+8

2
= 8. 

Como não temos nenhuma criança com a idade 9 anos, para que a mediana seja 9, devemos acrescentar crianças de 

idade 10 anos de forma que os termos centrais sejam 8 e 10, a fim de que, ao calcular a mediana, o resultado seja 
8+10

2
=

9. 

Acrescentando 6 crianças de 10 anos e colocando as idades de cada um em ordem temos: 
 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 
 

Olhando para essa nova formação, com 46 crianças, calculamos a mediana somando os termos centrais e dividindo por 

2. 

Os termos centrais estão grifados de vermelho. 

 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 
8+10

2
= 9. 

Lembrem-se que um termo mediano não tem a obrigação de coincidir com o valor de um dos elementos. Por exemplo, 

a mediana entre os números (1, 3, 5, 7, 9, 11) é 
5+7

2
=

12

2
= 6, e 6 não aparece dentre os números. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 
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CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

003637 AMANDA FARIA VARGAS EMERICH 

000997 DIEGO ANDRÉ OLSZOWSKI 

003720 DIOGO AYRES BRANDÂO 

003872 DOUGLAS FERNANDO MELLO DIAS DA ROSA 

003718 FÁBIO MACHADO 

002140 GERSON DE FREITAS SILVA 

000742 GIOVANI JOSÉ DO CARMO MIRANDA 

000739 JOSÉ LUIZ BONFIM DE LIMA 

001290 MAIARA DE OLIVEIRA PATRÃO 

001911 MARIANA PADOVANI BALDO 

000007 RODRIGO MARTINS TELLES 

002715 RODRIGOSOUZASOUZA DE OLIVEIRA 

000734 RONI CURITIBA CHAGAS 

000696 SIRLENE LOPES MUNIZ 

001550 VERONICA CANDIDO DOS SANTOS 

003014 WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA 

 

QUESTÃO Nº 08 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. O vocábulo “vultuoso” 

significa “que tem a face e os lábios vermelhos e inchados e os olhos salientes”. Já o vocábulo “vultoso” significa “muito 

grande, considerável (uma vultosa soma em dinheiro)”.  

Pelo exposto, o uso de “vultuoso” na frase em questão está inadequado. O correto é “Políticos corruptos desviaram 
VULTOSA quantia de dinheiro público. 

Fonte: Dicionário Houaiss, Conciso, 2011, p. 969. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 
QUESTÃO Nº 11 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, para que o 

troco seja o maior possível, é necessário que a compra efetuada por ele seja o mais barato possível, ou seja, compre os 

produtos (nesse caso docinhos) mais baratos. Como ele comprou 2 de Ninho com Nutella e um Beijinho, ele gastou com 

esses 3 doces R$ 4,90. Como ele comprou 8 doces no total, falta descobrir quais foram os outros 5 doces comprados 

por ele. Como o enunciado quer saber o maior troco possível, basta considerar que ele levou 5 doces mais baratos, 

nesse caso os Docinhos de leite, que custam R$ 1,00. Então, 4,90 dos três primeiros doces e mais R$5,00 dos 5 doces 

mais baratos, dão um total de R$ 9,90. Como ele pagou com uma nota de R$ 20,00, deve receber de troco R$ 10,10, 

sendo assim a questão não possui a alternativa que responde corretamente ao enunciado. Diante do exposto, com o 

intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 16 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 

temos um posto fiscal no KM 28 e outro no KM 928. Deve-se instalar novos postos a cada 75 km. Sendo assim, a 

sequência (28, 103, 178, ..., 928) é uma progressão aritmética. 

Utilizando a fórmula do termo geral, encontramos o número total de postos fiscais. 

928 = 28 + (𝑛 − 1) × 75 

900 − 28 = 75𝑛 − 75 

975 = 75𝑛 

𝑛 =
975

75
 

𝑛 = 13 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑖𝑠. 

Como o enunciado pediu apenas os NOVOS postos fiscais, do total de 13 postos ficais, tiramos 2 que eram os antigos, 

restando apenas, 11 novos postos, sendo assim a questão não possui a alternativa que responde corretamente ao 

enunciado. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, 

optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 26 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é procedente. Mediante a análise dos 

recursos apresentados detectamos que houve um equívoco na digitação do gabarito preliminar no que se refere a 

questão, uma vez que a única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra “B”. 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “A” para “B” a resposta questão.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 32 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A questão trata de 

conhecimento de técnicas de utilização de raio-X, onde a tomografia, é uma técnica especial, conforme o livro “Técnicas 

Radiográficas”, do autor Antônio Biasoli Jr. 

No livro “Técnicas Radiográficas”, do autor Antônio Biasoli Jr., é descrito as regras básicas para a execução de um exame 

de tomografia (página 93): 
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Conforme descrito, a alternativa “C” está incorreta, pois, “os rins, geralmente, são tomografados com cortes espessos 

(zonografia).” 

Fonte: https://pt.scribd.com/document/329866892/tecnicas-radiograficas-biasoli-pdf 

https://www.livrariaflorence.com.br/produto/livro-tecnicas-radiograficas-biasoli-137301 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 34 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é procedente. Mediante a análise dos 

recursos apresentados detectamos que houve um equívoco na digitação do gabarito preliminar no que se refere a 

questão, uma vez que a única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra “B”, informamos ainda que “As 

radiografias – ou exames de Raio-X, como são popularmente conhecidos – existem desde 1896, e são uma maneira 

frequente de obter imagens do interior do corpo. Apesar de ser um procedimento bem seguro, deve ser evitado em 

gestantes, uma vez que a radiação pode ser nociva ao desenvolvimento do bebê. Outras situações também precisam 

ser observadas antes da realização dos exames, principalmente quando há necessidade de administração de contraste, 

como no hipertireoidismo e na insuficiência renal.” (No hipertireoidismo e não hipotireoidismo). 

Fonte: http://www.cedeco.com.br/blograio-x-indicacoes/ 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “C” para “B” a resposta questão.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 37 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. O enunciado da questão 

solicita que se marque a alterativa em que a simbologia representada está identificada corretamente.  A alternativa “A”, 

https://pt.scribd.com/document/329866892/tecnicas-radiograficas-biasoli-pdf
https://www.livrariaflorence.com.br/produto/livro-tecnicas-radiograficas-biasoli-137301
http://www.cedeco.com.br/blograio-x-indicacoes/
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não está correta, porque o símbolo , refere-se à “Comutação de Preparo para funções sequencias e grupo de 

funções. Circuito secundário. O símbolo de “Comutação adicional para funções sequencias e grupo de funções. Circuito 

secundário”, é . A alternativa “B” está correta, pois o símbolo , refere-se ao Colimador tipo Diafragma 

Circular. A alternativa “C” não está correta, pois o símbolo , refere-se ao Foco Finíssimo, e não Foco Fino. A 

alternativa “D não está correta, pois o símbolo , refere-se à Grade Antidifusora Fixa, e não Móvel. 

Fonte:https://docplayer.com.br/1223188-Equipamentos-radiologicos.html#show_full_text 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 38– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. De acordo com o Código 

de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas, no artigo 33 é descrito as penalidades que está sujeito o profissional 

de radiologia: 

 

O artigo 30, como mencionado pelo candidato, não menciona nenhuma penalidade de multa: 

 

Fonte: http://www.conter.gov.br/uploads/legislativo/codigodeetica.pdf 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

https://docplayer.com.br/1223188-Equipamentos-radiologicos.html#show_full_text
http://www.conter.gov.br/uploads/legislativo/codigodeetica.pdf
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CARGO: TOPÓGRAFO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

004502 MOISES JOSE LIMEIRA 

 
QUESTÃO Nº 16 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que 

temos um posto fiscal no KM 28 e outro no KM 928. Deve-se instalar novos postos a cada 75 km. Sendo assim, a 

sequência (28, 103, 178, ..., 928) é uma progressão aritmética. 

Utilizando a fórmula do termo geral, encontramos o número total de postos fiscais. 

928 = 28 + (𝑛 − 1) × 75 

900 − 28 = 75𝑛 − 75 

975 = 75𝑛 

𝑛 =
975

75
 

𝑛 = 13 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑖𝑠. 

Como o enunciado pediu apenas os NOVOS postos fiscais, do total de 13 postos ficais, tiramos 2 que eram os antigos, 

restando apenas, 11 novos postos, sendo assim a questão não possui a alternativa que responde corretamente ao 

enunciado. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, 

optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 26– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A precisão, tolerância 

ou erro médio de um nivelamento é função do perímetro percorrido com o nível (em km) e, segundo GARCIA e PIEDADE 

(1984), classifica-se em:  

• alta ordem: o erro médio admitido é de +-1,5mm/km percorrido.  

• primeira ordem: o erro médio admitido é de +-2,5mm/km percorrido.  

• segunda ordem: o erro médio admitido é de 1,0cm/km percorrido.  

• terceira ordem: o erro médio admitido é de 3,0cm/km percorrido.  

• quarta ordem: o erro médio admitido é de 10,0cm/km percorrido.  

Onde o erro médio é avaliado da seguinte forma:  

• para poligonais fechadas: é a soma algébrica das diferenças de nível parciais (entre todos os pontos).  

• para poligonais abertas: é a soma algébrica das diferenças de nível parciais (entre todos os pontos) no nivelamento 
(ida) e no contranivelamento (volta). 

Portanto, alternativa correta, letra “C”, 1,0cm/km percorrido. 

Fonte: Livro “Topografia Aplicada às Ciências Agrárias”, autores Gilberto J. Garcia e Gertrudes C. R. Piedade, citado no material didático da PUC/PR, 
link abaixo: http://www.gpeas.ufc.br/disc/topo/apost03.pdf 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

http://www.gpeas.ufc.br/disc/topo/apost03.pdf
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QUESTÃO Nº 36– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Conforme previsto no 

Edital 001/2019 - abertura do concurso, o ANEXO I determina o conjunto de prova que cada cargo será submetido, para 

o Cargo em questão Topógrafo seria: Português (10 questões), Matemática (10 questões) e Conhecimentos Específicos 

(20 questões). 

Os conteúdos que poderiam ser cobrados em cada uma das provas citadas no Anexo I, são os constantes no ANEXO 

II, conforme previsto no item e 2.13 e 8.3 que diz que: 

"2.13. Os CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS a serem estudados são os constantes no ANEXO II deste edital."   

"8.3. Os conteúdos que poderão ser abordados nas questões da prova objetiva são os constantes no ANEXO II deste 

edital, sendo que as bibliografias sugeridas apresentadas no referido anexo são apenas sugestões, não sendo de 

obrigatoriedade ater-se apenas a elas, mas também a outras fontes de estudo"  

Portanto, o candidato com base no conjunto de provas constante para seu cargo no Anexo I, irá verificar os conteúdos 

previstos para cada prova no ANEXO II. 

No caso das questões de informática constante na prova de conhecimentos específicos estas estão em conformidade 

com os conteúdos de conhecimentos específicos previstos para o cargo de Topógrafo, conforme podemos observar  a 

seguir: 

 
Conhecimentos Específicos: Topógrafo 

[...] Informática: MS Office-2010 - ferramentas básicas: Word: Formatações de textos e imagens; manipulações de tabelas e formatação de 

páginas; barra de acesso rápido; barra de controles da janela; configurações e opções de impressão. Excel: Classificação, localização e filtros de 

dados; tipos de gráficos e suas aplicações; Fórmulas, Operações Aritméticas Básicas e Porcentagem, planilhas, configurações e opções de 

impressão. Power Point: Layout do slide; Plano de fundo; Inserir imagens; Botões de ação; Transição de slide; opções de impressão. Access: 

Alimentando a Base de Dados e Trabalhando com Formulários e Relatórios.  Internet: Conceitos e serviços relacionados à Internet, correio 

eletrônico e Browsers (navegadores de internet).  [...] 

     

Portanto, o conteúdo cobrado na referida questão está devidamente previsto no edital 001/2019 - abertura do 

concurso, que é de conhecimento de todos os candidatos, que realizaram a inscrição. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 37– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Conforme previsto no 

Edital 001/2019 - abertura do concurso, o ANEXO I determina o conjunto de prova que cada cargo será submetido, para 

o Cargo em questão Topógrafo seria: Português (10 questões), Matemática (10 questões) e Conhecimentos Específicos 

(20 questões). 

Os conteúdos que poderiam ser cobrados em cada uma das provas citadas no Anexo I, são os constantes no ANEXO 

II, conforme previsto no item e 2.13 e 8.3 que diz que: 

"2.13. Os CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS a serem estudados são os constantes no ANEXO II deste edital."   
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"8.3. Os conteúdos que poderão ser abordados nas questões da prova objetiva são os constantes no ANEXO II deste 

edital, sendo que as bibliografias sugeridas apresentadas no referido anexo são apenas sugestões, não sendo de 

obrigatoriedade ater-se apenas a elas, mas também a outras fontes de estudo"  

Portanto, o candidato com base no conjunto de provas constante para seu cargo no Anexo I, irá verificar os conteúdos 

previstos para cada prova no ANEXO II. 

No caso das questões de informática constante na prova de conhecimentos específicos estas estão em conformidade 

com os conteúdos de conhecimentos específicos previstos para o cargo de Topógrafo, conforme podemos observar  a 

seguir: 

 
Conhecimentos Específicos: Topógrafo 

[...] Informática: MS Office-2010 - ferramentas básicas: Word: Formatações de textos e imagens; manipulações de tabelas e formatação de 

páginas; barra de acesso rápido; barra de controles da janela; configurações e opções de impressão. Excel: Classificação, localização e filtros de 

dados; tipos de gráficos e suas aplicações; Fórmulas, Operações Aritméticas Básicas e Porcentagem, planilhas, configurações e opções de 

impressão. Power Point: Layout do slide; Plano de fundo; Inserir imagens; Botões de ação; Transição de slide; opções de impressão. Access: 

Alimentando a Base de Dados e Trabalhando com Formulários e Relatórios.  Internet: Conceitos e serviços relacionados à Internet, correio 

eletrônico e Browsers (navegadores de internet).  [...] 

     

Portanto, o conteúdo cobrado na referida questão está devidamente previsto no edital 001/2019 - abertura do 

concurso, que é de conhecimento de todos os candidatos, que realizaram a inscrição. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 38– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Conforme previsto no 

Edital 001/2019 - abertura do concurso, o ANEXO I determina o conjunto de prova que cada cargo será submetido, para 

o Cargo em questão Topógrafo seria: Português (10 questões), Matemática (10 questões) e Conhecimentos Específicos 

(20 questões). 

Os conteúdos que poderiam ser cobrados em cada uma das provas citadas no Anexo I, são os constantes no ANEXO 

II, conforme previsto no item e 2.13 e 8.3 que diz que: 

"2.13. Os CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS a serem estudados são os constantes no ANEXO II deste edital."   

"8.3. Os conteúdos que poderão ser abordados nas questões da prova objetiva são os constantes no ANEXO II deste 

edital, sendo que as bibliografias sugeridas apresentadas no referido anexo são apenas sugestões, não sendo de 

obrigatoriedade ater-se apenas a elas, mas também a outras fontes de estudo"  

Portanto, o candidato com base no conjunto de provas constante para seu cargo no Anexo I, irá verificar os conteúdos 

previstos para cada prova no ANEXO II. 

No caso das questões de informática constante na prova de conhecimentos específicos estas estão em conformidade 

com os conteúdos de conhecimentos específicos previstos para o cargo de Topógrafo, conforme podemos observar  a 

seguir: 
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Conhecimentos Específicos: Topógrafo 

[...] Informática: MS Office-2010 - ferramentas básicas: Word: Formatações de textos e imagens; manipulações de tabelas e formatação de 

páginas; barra de acesso rápido; barra de controles da janela; configurações e opções de impressão. Excel: Classificação, localização e filtros de 

dados; tipos de gráficos e suas aplicações; Fórmulas, Operações Aritméticas Básicas e Porcentagem, planilhas, configurações e opções de 

impressão. Power Point: Layout do slide; Plano de fundo; Inserir imagens; Botões de ação; Transição de slide; opções de impressão. Access: 

Alimentando a Base de Dados e Trabalhando com Formulários e Relatórios.  Internet: Conceitos e serviços relacionados à Internet, correio 

eletrônico e Browsers (navegadores de internet).  [...] 

     

Portanto, o conteúdo cobrado na referida questão está devidamente previsto no edital 001/2019 - abertura do 

concurso, que é de conhecimento de todos os candidatos, que realizaram a inscrição. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 39– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Conforme previsto no 

Edital 001/2019 - abertura do concurso, o ANEXO I determina o conjunto de prova que cada cargo será submetido, para 

o Cargo em questão Topógrafo seria: Português (10 questões), Matemática (10 questões) e Conhecimentos Específicos 

(20 questões). 

Os conteúdos que poderiam ser cobrados em cada uma das provas citadas no Anexo I, são os constantes no ANEXO 

II, conforme previsto no item e 2.13 e 8.3 que diz que: 

"2.13. Os CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS a serem estudados são os constantes no ANEXO II deste edital."   

"8.3. Os conteúdos que poderão ser abordados nas questões da prova objetiva são os constantes no ANEXO II deste 

edital, sendo que as bibliografias sugeridas apresentadas no referido anexo são apenas sugestões, não sendo de 

obrigatoriedade ater-se apenas a elas, mas também a outras fontes de estudo"  

Portanto, o candidato com base no conjunto de provas constante para seu cargo no Anexo I, irá verificar os conteúdos 

previstos para cada prova no ANEXO II. 

No caso das questões de informática constante na prova de conhecimentos específicos estas estão em conformidade 

com os conteúdos de conhecimentos específicos previstos para o cargo de Topógrafo, conforme podemos observar a 

seguir: 

 
Conhecimentos Específicos: Topógrafo 

[...] Informática: MS Office-2010 - ferramentas básicas: Word: Formatações de textos e imagens; manipulações de tabelas e formatação de 

páginas; barra de acesso rápido; barra de controles da janela; configurações e opções de impressão. Excel: Classificação, localização e filtros de 

dados; tipos de gráficos e suas aplicações; Fórmulas, Operações Aritméticas Básicas e Porcentagem, planilhas, configurações e opções de 

impressão. Power Point: Layout do slide; Plano de fundo; Inserir imagens; Botões de ação; Transição de slide; opções de impressão. Access: 

Alimentando a Base de Dados e Trabalhando com Formulários e Relatórios.  Internet: Conceitos e serviços relacionados à Internet, correio 

eletrônico e Browsers (navegadores de internet).  [...] 

     

Portanto, o conteúdo cobrado na referida questão está devidamente previsto no edital 001/2019 - abertura do 

concurso, que é de conhecimento de todos os candidatos, que realizaram a inscrição. 
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Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 40 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Conforme previsto no 

Edital 001/2019 - abertura do concurso, o ANEXO I determina o conjunto de prova que cada cargo será submetido, para 

o Cargo em questão Topógrafo seria: Português (10 questões), Matemática (10 questões) e Conhecimentos Específicos 

(20 questões). 

Os conteúdos que poderiam ser cobrados em cada uma das provas citadas no Anexo I, são os constantes no ANEXO 

II, conforme previsto no item e 2.13 e 8.3 que diz que: 

"2.13. Os CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS a serem estudados são os constantes no ANEXO II deste edital."   

"8.3. Os conteúdos que poderão ser abordados nas questões da prova objetiva são os constantes no ANEXO II deste 

edital, sendo que as bibliografias sugeridas apresentadas no referido anexo são apenas sugestões, não sendo de 

obrigatoriedade ater-se apenas a elas, mas também a outras fontes de estudo"  

Portanto, o candidato com base no conjunto de provas constante para seu cargo no Anexo I, irá verificar os conteúdos 

previstos para cada prova no ANEXO II. 

No caso das questões de informática constante na prova de conhecimentos específicos estas estão em conformidade 

com os conteúdos de conhecimentos específicos previstos para o cargo de Topógrafo, conforme podemos observar  a 

seguir: 

Conhecimentos Específicos: Topógrafo 

[...] Informática: MS Office-2010 - ferramentas básicas: Word: Formatações de textos e imagens; manipulações de tabelas e formatação de 

páginas; barra de acesso rápido; barra de controles da janela; configurações e opções de impressão. Excel: Classificação, localização e filtros de 

dados; tipos de gráficos e suas aplicações; Fórmulas, Operações Aritméticas Básicas e Porcentagem, planilhas, configurações e opções de 

impressão. Power Point: Layout do slide; Plano de fundo; Inserir imagens; Botões de ação; Transição de slide; opções de impressão. Access: 

Alimentando a Base de Dados e Trabalhando com Formulários e Relatórios.  Internet: Conceitos e serviços relacionados à Internet, correio 

eletrônico e Browsers (navegadores de internet).  [...] 
     

Portanto, o conteúdo cobrado na referida questão está devidamente previsto no edital 001/2019 - abertura do 

concurso, que é de conhecimento de todos os candidatos, que realizaram a inscrição. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

Areal (RJ), 26 de fevereiro de 2020. 

Flávio Magdalena Bravo 

Prefeito Municipal de Areal/RJ 
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Presid. da Comissão de Concurso 
Portaria Municipal nº 179/2017/GP 

 
Antônio José Gonçalves de Siqueira 

Coord. Geral e Resp. Téc. - G-Strategic 
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