
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA 

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2016 
 

RESPOSTA AOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR 
OFICIAL DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 
 
CARGO 01: AGENTE ADMINISTRATIVO 

 
Questão 01 
 
O candidato pede a anulação da questão porque o título do texto “Bola Fora” não se justifica pela 
alternativa C (considerar eficiente a estratégia do Estado na contenção da violência). Afirma que 
este item está errado. Ocorre que o comando da questão solicita que o candidato justamente 
marque a alternativa que NÃO justifica o título do texto. As razões do recorrente, portanto, vão 
ao encontro do comando da questão. Demais disso, da análise do texto fica claro que a autora 
desconsidera a validade da intervenção do Estado na violência entre as torcidas. A alternativa 
D, citada por outro candidato como sendo a alternativa errada, pode ser encontrada no parágrafo 
segundo do texto. Dessa forma, a única alternativa em desacordo com o texto é a C. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 07 
 
O recorrente sustenta que a alternativa D também estaria correta porque própria e época seriam 
proparoxítonas e, por isso, obedecem a mesma regra de pontuação. No entanto, própria é uma 
palavra paroxítona, acentuada porque termina em ditongo. A única alternativa correta é a letra 
C, conforme o gabarito preliminar. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 10 
 
O recorrente afirma que o termo “por um tiro no coração” tem função de predicativo do sujeito, e 
não de agente da passiva, eis que, na expressão a palavra “por” não é verbo. Todavia, o agente 
da passiva é o termo que pratica a ação no sujeito paciente (no caso: um homem/por um tiro no 
coração). Correto, pois, o gabarito preliminar. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 11 
 
O recorrente solicita a mudança do gabarito preliminar de C para D, ao argumento de que o 
termo “para” (alternativa D) indica condição, ao passo que o termo “se” (alternativa C) indica 
concessão. Todavia, o termo “para” (alternativa D) indica, sim, finalidade (para que se garanta – 
a finalidade é garantir). O gabarito preliminar, portanto, está correto. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 12 
 
O candidato alega que o verbo haver, na questão, não deve sofrer variação e que no comando 
está claro que o sujeito é inexistente. A solução da questão exige o conhecimento de que o verbo 
“existir” é pessoal e, portanto, concorda com o sujeito. No período “Há três saídas (…)” o sujeito 



é “saídas”, pelo que o verbo “existir” deve ser flexionado no plural (existem). Logo, o gabarito 
preliminar não apresenta erro e a questão deve ser mantida. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 
 
Questão 15 
 
O recorrente afirma que tanto a alternativa E (indicada no gabarito preliminar) quanto a 
alternativa C estariam incorretas. Ocorre que, ao contrário do exposto no recurso, a vírgula está, 
sim, sendo utilizada pela omissão dos termos. 
Vale referir que o comando da questão solicita que seja assinalada a questão INCORRETA. Por 
isso, o recurso que pede a anulação da questão porque a alternativa E não está correta não 
merece prosperar, eis que era justamente para o candidato apontar a incorreta. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 18 
 
Inicialmente, importa referir que o conteúdo cobrado na questão está contemplado no item 
“sintaxe da oração” no edital. 
No entanto, há um erro no comando da questão, que orienta o candidato a marcar a assertiva 
que não está incorreta – logo, deve ser assinalada a assertiva correta. Como a única assertiva 
incorreta é a alternativa D e todas as demais estão corretas, a questão apresenta várias 
respostas possíveis, sendo, portanto, nula. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA ANULAR A 
QUESTÃO. 
 
 
Questão 20 
 
O recorrente apontoa que inexiste resposta correta para a questão. No comando, era exigido 
que fossem classificados os sujeitos das orações “uma lei semelhante existe no Brasil, mas não 
é cumprida”. Na primeira oração (uma lei semelhante existe no Brasil), o sujeito (uma lei) é 
simples; já na segunda oração (mas não é cumprida), o sujeito (ela/lei) é elíptico. Assim, a 
resposta correta é a indicada no gabarito preliminar: alternativa B. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 21 
 
O recorrente aduz que a soma dos números 7 + 7 é 14 e que 14 seria divisível por 5 e por 3, ao 
passo o resultado da soma dos números 6 + 6 seria divisível somente por 5. O candidato deveria, 
porém, entender que o número a ser considerado é X125 e não somente X. Sabe-se que o 
número é divisível por 3 quando a soma de todos os seus dígitos é divisível por 3. Sabe-se, 
também, que o número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Assim é que X deve ser um 
número que, somado a 1, 2 e 5, seja divisível por três. Com base nessas premissas, os cálculos 
possíveis são: 
- X=0: 0 + 1 + 2 + 5 = 8. Como 8 não é divisível por 3, X não pode ser igual a 0; 
- X=1: 1 + 1 + 2 + 5 = 9. Sendo 9 divisível por 3, X pode ser igual a 1. 
- X=2: 2 + 1 + 2 + 5 = 10. Como 10 não é divisível por 3, X não pode ser igual a 2. 
- X=3: 3 + 1 + 2 + 5 = 11. Como 11 não é divisível por 3, X não pode ser igual a 3. 
- X=4: 4 + 1 + 2 + 5 = 12. Sendo 12 divisível por 3, X pode ser igual a 4. 
- X=5: 5 + 1 + 2 + 5 = 13. Como 13 não é divisível por 3, X não pode ser igual a 5. 
- X=6: 6 + 1 + 2 + 5 = 14. Como 14 não é divisível por 3, X não pode ser igual a 6. 
- X=7: 7 + 1 + 2 + 5 = 15. Sendo 15 divisível por 3, X pode ser igual a 7. 
- X=8: 8 + 1 + 2 + 5 = 16. Como 16 não é divisível por 3, X não pode ser igual a 8. 
- X=9: 9 + 1 + 2 + 5 = 17. Como 17 não é divisível por 3, X não pode ser igual a 9. 
Desses cálculos preliminares, conclui-se que X pode ser igual a 1, 4 ou 9. A soma de 1 + 4 + 9 
= 14, o que corresponde à alternativa C, conforme divulgado no gabarito preliminar. 



 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 30 
 
O candidato limita-se a pedir para que seja anulada a questão 30 por não ter alternativa correta, 
sem apresentar quaisquer fundamentos. O item 12.3 do Edital, no entanto, esclarece que 
somente serão respondidos e divulgados os recursos se devidamente fundamentados. Dessa 
maneira, o recurso que não traz qualquer fundamentação não pode ser conhecido. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO NÃO CONHECIDO. 
 
Questão 36 
 
O candidato limita-se a pedir para que seja anulada a questão 30 por não ter alternativa correta, 
sem apresentar quaisquer fundamentos. O item 12.3 do Edital, no entanto, esclarece que 
somente serão respondidos e divulgados os recursos se devidamente fundamentados. Dessa 
maneira, o recurso que não traz qualquer fundamentação não pode ser conhecido. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO NÃO CONHECIDO. 
 
 
Questão 37 
 
O candidato sustenta que o gabarito está errado porque a resposta correta à regra de três 
simples exigida na questão seria 7 (alternativa A) e não 2 (alternativa B). Ocorre que o comando 
da questão solicita que o candidato informe quantos operários A MAIS seriam necessários. Os 
cálculos revelam que seriam necessários 7 operários para concluir o mesmo trabalho em 25 dias, 
ou seja DOIS OPERÁRIOS A MAIS do que os 5 necessários para concluir o trabalho em 35 dias. 
O gabarito preliminar, portanto, não merece reparos. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 
 
 
Questão 39 
 
O recorrente afirma que a resposta correta seria 52 (alternativa E) e não 42 (alternativa A), como 
aponta o gabarito preliminar. Razão não lhe assiste. Vejamos. 
Sendo x o número total de questões da prova, podemos fazer a seguinte equação: 
 
7/10 x + 18 = x 
7x + 180 = 10x 
10x – 7x = 180 
3x = 180 
x = 60. 
 
Ora, se a prova tinha 60 questões e o candidato errou 18, temos que o número de acertos é 
obtido pela subtração 60 – 18 = 42. 
 
O gabarito preliminar, portanto, não apresenta erro. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 42 
 
O recorrente aduz que a alternativa apontada no gabarito preliminar (letra D) não pode ser 
considerada correta porque, de acordo com o Ministério da Saúde, há mais sintomas da febre 
Zika além dos constantes da alternativa D. Aponta, também, que a instituição organizadora do 
certame não indicou as fontes para estudo.  



Com relação às fontes, não é obrigação da instituição indicar, bastando delimitar, no conteúdo 
programático, quais temas relevantes podem ser cobrados (e, dentre os temas, consta 
expressamente saúde). 
No tocante à citada incompletude da alternativa D, deve ser observado que em momento algum 
foi afirmado que aqueles seriam os únicos sintomas da febre Zika. Ao contrário: o termo 
“inclusive” denota que há outros sintomas possíveis e que os indicados na alternativa eram 
apenas alguns. 
Inexiste, portanto, erro na questão. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 45 
 
O candidato refere que a alternativa correta é a letra A, ao passo que no gabarito preliminar 
consta a letra B. De fato, a resposta correta é a letra A, eis que a substância fosfoetanolamina 
sintética tem sido usada para combate ao câncer. Todavia, aparentemente o candidato 
equivocou-se ao conferir o gabarito preliminar, eis que a resposta apontada como correta para a 
questão 45 é justamente a alternativa A. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 46 
 
Nas razões recursais alega-se que a lei cobrada é diferente daquela indicada no edital. 
Analisando o conteúdo do edital, conclui-se que os recorrentes têm razão e que, em atenção ao 
princípio da vinculação ao edital, a questão deve ser anulada. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 47 
 
Nas razões recursais alega-se que a lei cobrada é diferente daquela indicada no edital. 
Analisando o conteúdo do edital, conclui-se que os recorrentes têm razão e que, em atenção ao 
princípio da vinculação ao edital, a questão deve ser anulada. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 48 
 
Nas razões recursais alega-se que a lei cobrada é diferente daquela indicada no edital. 
Analisando o conteúdo do edital, conclui-se que os recorrentes têm razão e que, em atenção ao 
princípio da vinculação ao edital, a questão deve ser anulada. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 49 
 
Nas razões recursais alega-se que a lei cobrada é diferente daquela indicada no edital. 
Analisando o conteúdo do edital, conclui-se que os recorrentes têm razão e que, em atenção ao 
princípio da vinculação ao edital, a questão deve ser anulada. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 50 
 
Nas razões recursais alega-se que a lei cobrada é diferente daquela indicada no edital. 
Analisando o conteúdo do edital, conclui-se que os recorrentes têm razão e que, em atenção ao 
princípio da vinculação ao edital, a questão deve ser anulada. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 



CARGOS 02 E 03: AGENTE ADMINISTRATIVO E AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 
Questão 01 
 
O candidato limita-se a dizer que a resposta correta é a letra E, sem apresentar quaisquer 
fundamentos. O item 12.3 do Edital, no entanto, esclarece que somente serão respondidos e 
divulgados os recursos se devidamente fundamentados. Dessa maneira, o recurso que não traz 
qualquer fundamentação não pode ser conhecido. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO NÃO CONHECIDO. 
 
 
Questão 02 
 
O recorrente expõe que a alternativa correta seria a letra A porque existe relação entre os 
sentidos das palavras equivocada-inadequada. Todavia, o comando da questão determinava 
que o candidato apontasse a alternativa que NÃO apresenta a relação correta entre a palavra e 
o sentido escrito no texto, o que conduz à alternativa E (metrópoles – cidades estrangeiras). 
Logo, não há erro no gabarito preliminar. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 04 
 
O recorrente sustenta que a alternativa correta é a letra C e que o gabarito preliminar teria 
apontado como correta a letra E. Aparentemente houve um equívoco do candidato ao conferir o 
gabarito, eis que consta do gabarito preliminar que a resposta correta é mesmo a letra C. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 05 
 
O recorrente expõe que a expressão “desde que” pode ser temporal e condicional e que a 
questão estaria confusa. A questão, no entanto, não está confusa. No comando é solicitado que 
o candidato identificasse a expressão que poderia ser substituída por “caso” em “(...) caso elas 
não conseguissem ser firmes”. Na oração, “caso” é conjunção condicional e, portanto, pode ser 
substituída por desde que (alternativa B). Na alternativa A, “se bem que” é concessiva; na 
alternativa C, “já que” é causal; na alternativa D, “consoante” é conformativa e na alternativa E 
“enquanto” é temporal. Dessa maneira, a única alternativa correta é a B. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 07 
 
O recorrente afirma que a resposta correta seria a letra B. 
Advérbio é a palavra que essencialmente modifica o verbo, indicando uma circunstância (de 
tempo, de modo, de lugar). Dentre as alternativas da questão, a única que representa um 
advérbio e a letra A (indica modo). 
Na alternativa B, apontada pelo candidato, a palavra fácil é um adjetivo, e não um advérbio. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 08 
 
O candidato limita-se a dizer que a resposta correta é a letra A, sem apresentar quaisquer 
fundamentos. O item 12.3 do Edital, no entanto, esclarece que somente serão respondidos e 
divulgados os recursos se devidamente fundamentados. Dessa maneira, o recurso que não traz 
qualquer fundamentação não pode ser conhecido. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO NÃO CONHECIDO. 



 
Questão 09 
 
O candidato limita-se a dizer que a questão 09 está errada, sem apresentar quaisquer 
fundamentos. O item 12.3 do Edital, no entanto, esclarece que somente serão respondidos e 
divulgados os recursos se devidamente fundamentados. Dessa maneira, o recurso que não traz 
qualquer fundamentação não pode ser conhecido. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO NÃO CONHECIDO. 
 
Questão 10 
 
O recorrente afirma que a alternativa E não está incorreta porque a oração “tão boa quanto as 
de Kardashian” é subordinada adverbial proporcional, na medida em que apresentaria a ideia de 
proporcionalidade com a ideia da oração. No entanto, a oração em destaque é subordinada 
adverbial comparativa, e não proporcional. Dessa forma, a alternativa E é a única incorreta, pelo 
que o gabarito preliminar não apresenta erro. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 11 
 
O recorrente sustenta que há duas alternativas corretas, eis que na oração teria tanto uma 
metáfora quanto uma hipérbole. Ocorre que o comando da questão pede a figura de linguagem 
da primeira oração (todo mundo quer uma selfie) e nesta oração existe apenas hipérbole. Não 
há, portanto, nulidade na questão. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 14 
 
O recorrente aduz que a resposta correta é a alternativa A. Ocorre que inglês (palavra que consta 
da letra A) é oxítona como das demais, sendo que a única paroxítona e, portanto, de tonicidade 
diferente, é a alternativa E. O gabarito preliminar não merece reparos. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 17 
 
O recorrente argumenta que há duas respostas corretas, eis que na alternativa B, o acento em 
país mudaria a classe da palavra. Razão não lhe assiste. Isso porque tanto pais quanto país 
pertencem à mesma classe gramatical, qual seja o substantivo. Logo, a única resposta correta é 
a alternativa A, conforme o gabarito preliminar. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 18 
 
O recorrente sustenta que há uma pressão psicológica sobre as mulheres na era digital, o que 
tornaria a alternativa C inadequada. Ocorre que a alternativa C afirma que a pressão sobre o 
sexo feminino é anterior à era digital, o que vai ao encontro do que está escrito no texto, 
especialmente no sexto parágrafo, no trecho “Ser adolescente – e do gênero feminino – nunca 
foi fácil (...)”.  
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 21 
 
O candidato limita-se a dizer que o gabarito está errado, sem apresentar quaisquer fundamentos. 
O item 12.3 do Edital, no entanto, esclarece que somente serão respondidos e divulgados os 



recursos se devidamente fundamentados. Dessa maneira, o recurso que não traz qualquer 
fundamentação não pode ser conhecido. 
Em outro recurso o candidato cinge-se a perguntar qual a resolução da questão, sem apontar 
qualquer erro na mesma. 
Um único candidato traz razões recursais que justificam o conhecimento do recurso. A questão 
envolve conhecimento de análise combinatória, com utilização fórmula Cnp = n!/p!.(n-p)!. Assim, 
temos que: 
X = 4!/2!.2! . 5!/2!3! . 3!/2!1 . 3!/2!.1 . 3!/2!.1 
Logo, x = 1620. 
 
O candidato recorrente, no entanto, apenas multiplicou o número de questões de cada matéria, 
sem valer-se da fórmula identificada acima.  
Não há, pois, erro no gabarito preliminar. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
 
Questão 23 
 
O candidato limita-se a dizer que a questão não tem resposta correta, sem apresentar quaisquer 
fundamentos. O item 12.3 do Edital, no entanto, esclarece que somente serão respondidos e 
divulgados os recursos se devidamente fundamentados. Dessa maneira, o recurso que não traz 
qualquer fundamentação não pode ser conhecido. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO NÃO CONHECIDO. 
 
Questão 24 
 
O recorrente afirma a resposta correta é a alternativa A. A resolução da questão, no entanto, 
conduz à conclusão de que a resposta correta é a alternativa B. Vejamos: 
 
M = C (1 + i)t 
Sabendo que C = 50.000; i = 3% (0,03) e t = 3, temos que: 
M = 50.000 (1 + 0,03)3 
M = 50.000 (1,03)3 
M = 54.650,00 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
 
Questão 25 
 
O candidato sustenta que a resposta correta é a alternativa E e não a alternativa A. O comando 
da questão pedia o percentual de REPROVADOS e não o de aprovados. 280 equivale a 70% do 
universo de 400 candidatos. Assim, 30% foram REPROVADOS. A alternativa correta, portanto, 
é a E.  
Há, pois, um equívoco na divulgação do gabarito preliminar, que apontou como correta a 
alternativa A. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA ALTERAR O 
GABARITO DE A PARA E. 
 
Questão 26 
 
O recorrente aponta que a resposta correta seria a alternativa D, obtida pela divisão de 15 (8+7) 
por 2, o que daria 7,5. A questão, no entanto, é mais complexa, pois deve levar em consideração 
a quantidade de alunos que obteve nota 7 e a quantidade que obteve nota 8. A resolução da 
questão é a seguinte: 
 



(20 𝑥 7) + (30 𝑥 8)

50
 

 
140 + 240

50
 

 
140 + 240

50
 

 
380

50
 

Resposta: 7,6. 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 27 
 
O candidato limita-se a dizer que a resposta correta é a letra E, e não a A, sem apresentar 
quaisquer fundamentos. O item 12.3 do Edital, no entanto, esclarece que somente serão 
respondidos e divulgados os recursos se devidamente fundamentados. Dessa maneira, o 
recurso que não traz qualquer fundamentação não pode ser conhecido. Ressalte-se que pelo 
gabarito preliminar a resposta correta é a alternativa B. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO NÃO CONHECIDO. 
 
Questão 30 
 
O recorrente afirma que a resposta correta é a alternativa A. O cálculo correto da questão, 
portanto, é esse: 
 
(A+B)/2 = (1200 + 3600)/2 = 4800/2 = 2400. 
 
O gabarito preliminar, portanto, não merece reparos. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 33 
 
O recorrente aduz que a alternativa B está correta, pois a extensão dos arquivos de 
autorecuperação é ou .docx. Ocorre que a extensão correta desse tipo de arquivo é.asp (vide 
https://support.microsoft.com/pt-br/kb/316951). A literatura usada pelo candidato diz que, uma 
vez aberto o documento recuperado, é para salva-lo com a extensão .docx, mas não diz que 
essa é a extensão do documento recuperado. O gabarito preliminar está correto. 
Outrossim, o fato de a questão ser difícil não é motivo para invalida-la, eis que o conteúdo exigido 
é compatível com o edital (edição de textos, planilhas e apresentações utilizando o Microsoft 
Word, Excel, Power Point versões 2003 e 2007 no ambiente windows). 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 37 
 
O recorrente sustenta que a alternativa E também estaria certa, o que invalidaria a questão. De 
acordo com a alternativa E, a intensificação recrutamento militar obrigatório na Síria seria o fator 
que levou as famílias a abandonar o país. Isso, no entanto, não é verdade. Com efeito, em julho 
de 2015 o presidente da Síria inclusive concedeu anistia aos desertores do exército e aos que 
se negaram a prestar serviço militar, o que mostra que não foi intensificado o recrutamento 
obrigatório. As regras de alistamento militar na Síria não sofreram intensificação no último ano. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
 

https://support.microsoft.com/pt-br/kb/316951)


Questão 38 
 
O recorrente argumenta que o Ministério da Cultura foi reativado e que a MP 726/2016 foi 
revogada, pelo que não haveria resposta correta. 
O fato de o Ministério da Cultura ter sido recriado não torna a questão errada, eis que, de fato, 
essa mudança estrutural ocorreu, ainda que em curto espaço de tempo. A questão em momento 
algum diz que essa mudança permanece até os dias atuais, mas sim que o fato aconteceu. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 39 
 
O candidato afirma que o item IV da questão também está correto, pelo que não haveria resposta 
dentre as alternativas. Com efeito, os itens I, III e IV estão corretos, porém a questão apresenta, 
sim, resposta, eis que a alternativa B (indicada no gabarito preliminar) diz que os itens I e III 
estão corretos, mas em momento algum diz que são APENAS esses os itens corretos. Significa 
dizer que pode haver (como, de fato, há) outros itens corretos. Se a alternativa B dissesse que 
APENAS os itens I e III estão corretos, aí sim não haveria resposta, mas não é esse o caso. 
Logo, a resposta correta à questão é a alternativa B, conforme consta do gabarito preliminar. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 40 
 
O recorrente afirma que o item II seria verdadeiro porque ambas as barragens (Fundão e 
Santarém) haviam se rompido. Muito embora logo no início tenha sido divulgado que as duas 
barragens se romperam, posteriormente (em 16/11/2015) a Samarco confirmou que apenas a 
barragem do Fundão se rompeu. Para confirmações, vale conferir: http://g1.globo.com/ciencia-
e-saude/noticia/2015/11/rompimento-de-barragens-em-mariana-perguntas-e-respostas.html 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 41 
 
O candidato requer a questão em referência deve ser corrigida, eis que a opção C estaria correta. 
O recorrente argumenta que de acordo com o art. 126, na hipótese de extinção do cargo ou 
declarada a sua desnecessidade, por lei, o servidor estável ficará em disponibilidade 
remunerada, e que o art. 127 determina que o servidor em disponibilidade deverá ser aproveitado 
nos termos do art. 63 ou adequadamente em ouro cargo análogo de provimento efetivo. 
No entanto, a alternativa C, que o recorrente aponta como correta, está errada porque afirma 
que a remuneração será integral, o que não é verdade, eis que, de acordo com o art. 198 § 3º 
da Lei Orgânica do Município, a remuneração será proporcional ao tempo de serviço. 
Vale transcrever o art. 198 § 1º da Lei Orgânica, no qual a questão está embasada: 
Art. 198. São estáveis, após três aos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso público. 
§ 1º. O servidor público estável, só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada 
em julgado; mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa ou 
mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei, assegurando 
ampla defesa. 
A única resposta correta é a alternativa B, conforme indicado no gabarito preliminar. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.  
 
Questão 42 
 
O recorrente argumenta que há duas respostas corretas (letra D e letra E), o que invalidaria a 
questão. No entanto, o comando da questão pede os requisitos da concessão de serviço público, 
que, conforme o art. 190 § 1º da Lei Orgânica Municipal, são a autorização legislativa, feita por 
contrato, mediante licitação, requisitos esses presentes na alternativa D. A alternativa E diz 
respeito aos requisitos da permissão de serviço público, e não da concessão (lembrando que 

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2015/11/rompimento-de-barragens-em-mariana-perguntas-e-respostas.html
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2015/11/rompimento-de-barragens-em-mariana-perguntas-e-respostas.html


concessão e permissão de serviço público são institutos diferentes). Só há, portanto, uma 
alternativa correta. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 43 
 
O recorrente sustenta que a questão está errada, conforme o art. 181, V, da Lei Orgânica 
Municipal. 
Inicialmente, é preciso ter em mente que a questão manda que o candidato identifique quem 
NÃO tem isenção na tarifa de transportes coletivos. Dito isso, vale conferir o conteúdo do art. 
181, V: 
V- isenção tarifaria nos transportes coletivos rodoviários ou aquaviários do Município, ou a 
serviço deste, para: 

a) Pessoas portadoras de deficiência física com reconhecida dificuldade de locomoção; 
b) Criança até 6 anos de idade; 
c) Cidadãos maiores de sessenta e cinco anos de idade, bastando, neste caso, a 

apresentação de documento hábil que comprove a idade, punível o descumprimento 
com sanções administrativas, sem prejuízo de outras cominações legais; 

d) Policiais civis e militares e carteiros em serviço. 
 

Vê-se, pois, que das alternativas da questão, quem NÃO tem isenção das tarifas são as mulheres 
gestantes (alternativa C). Não há reparos a serem feitos no gabarito. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 44 
 
O candidato recorrente afirma que o comando da questão não deixa claro que os bens em 
referência seriam bens públicos, o que o induziu a erro. No entanto, a natureza do bem é 
indiferente para a Lei Orgânica no que se refere especificamente à aquisição. É o que se extrai 
o art. 169, assim redigido: “a aquisição de bens imóveis por compra ou permuta, dependerá de 
prévia avaliação e autorização legislativa”. Não há, portanto, equívoco na questão. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 49 
 
O candidato aponta que o art. 26 § 1º da LC 01/94 foi alterado e, por isso, a questão não 
apresenta resposta correta. Com efeito, após a vigência da Lei nº 158/2009, a o dispositivo 
passou a viger com a seguinte redação: 
 
Art. 26. A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do ato de 
provimento. 
§ 1º. O prazo inicial para a posse poderá ser prorrogado em até 15 (quinze) dias, a requerimento 
do interessado. 
 
Dessa maneira, considerando a alteração do conteúdo normativo, a questão não apresenta 
resposta correta. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 50 
 
O recorrente afirma que a alternativa correta seria a letra D. 
O conceito de reintegração consta do art. 50 da LC 01/91, ora transcrito: “Art. 50. Invalidada por 
sentença judicial transitada em julgado, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e 
o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, 
aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade”. Esse conceito é compatível com a 



alternativa E, apontada no gabarito preliminar como a correta. Não há qualquer incompatibilidade 
entre os arts. 50, 52 e 52 da Lei em referência. 
A alternativa D, em verdade, reproduz o conteúdo do art. 62 da LC 01/94, que traz o conceito de 
aproveitamento, e não de reintegração. 
Em outro recurso o recorrente aponta que a alternativa E corresponde ao conceito de 
readmissão. Além de já ter sido demonstrado que a alternativa E está compatível com o que 
dispõe o art. 50, vale referir que a readmissão é conceituada pelo art. 66 como “o ato pelo qual 
o ex-servidor reingressa no serviço público, sem direito a indenização, assegurada apenas a 
contagem do tempo de serviço anterior, para todos os efeitos legais”. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

 
CARGO 04: TÉCNICO AMBIENTAL 

 
Questão 20 
 
O candidato sustenta que a resposta correta é a alternativa E e não a alternativa A. O comando 
da questão pedia o percentual de REPROVADOS e não o de aprovados. 280 equivale a 70% do 
universo de 400 candidatos. Assim, 30% foram REPROVADOS. A alternativa correta, portanto, 
é a E.  
Há, pois, um equívoco na divulgação do gabarito preliminar, que apontou como correta a 
alternativa A. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA ALTERAR O 
GABARITO DE A PARA E. 
 

 
CARGO 05: TÉCNICO AGRÍCOLA 

 
Questão 20 
 
O candidato sustenta que a resposta correta é a alternativa E e não a alternativa A. O comando 
da questão pedia o percentual de REPROVADOS e não o de aprovados. 280 equivale a 70% do 
universo de 400 candidatos. Assim, 30% foram REPROVADOS. A alternativa correta, portanto, 
é a E.  
Há, pois, um equívoco na divulgação do gabarito preliminar, que apontou como correta a 
alternativa A. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA ALTERAR O 
GABARITO DE A PARA E. 
 

 
CARGO 06: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 
Questão 05 
 
No comando da questão é solicitado que o candidato identificasse a expressão que poderia ser 
substituída por “caso” em “(...) caso elas não conseguissem ser firmes”. Na oração, “caso” é 
conjunção condicional e, portanto, pode ser substituída por desde que (alternativa B). Na 
alternativa A, “se bem que” é concessiva; na alternativa C, “já que” é causal; na alternativa D, 
“consoante” é conformativa e na alternativa E “enquanto” é temporal. Dessa maneira, a única 
alternativa correta é a B. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 06 
 
O recorrente afirma que o correto é o verbo na forma nominal, e não na forma pronominal. Não 
lhe assiste razão, porém. Verbo pronominal é aquele que se conjuga com pronome átono 



integrante. Das alternativas disponíveis, a única que contém verbo pronominal é a B (suicidar: 
eu me suicido/tu te suicidas...). Os verbos de todas as demais alternativas não são conjugados 
com pronomes. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 08 
 
O candidato expõe que a alternativa D também estaria correta porque a palavra valor é 
substantivo. Ocorre que a questão pede para assinalar a alternativa INCORRETA, que, no caso, 
é a E, eis que “lo” não pode ser substituído por “valor” no contexto. Assim, não há reparos a 
serem feitos no gabarito preliminar. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 16 
 
O recorrente aduz que a questão é resolvida por análise combinatória e que, por isso, a resposta 
correta é a alternativa B. 
A questão envolve conhecimento de análise combinatória, com utilização fórmula Cnp = n!/p!.(n-
p)!. Assim, temos que: 
X = 4!/2!.2! . 5!/2!3! . 3!/2!1 . 3!/2!.1 . 3!/2!.1 
Logo, x = 1620. 
Não há reparos, portanto, que mereçam ser feitos no gabarito preliminar. 
 
Questão 20 
 
O candidato sustenta que a resposta correta é a alternativa E e não a alternativa A. O comando 
da questão pedia o percentual de REPROVADOS e não o de aprovados. 280 equivale a 70% do 
universo de 400 candidatos. Assim, 30% foram REPROVADOS. A alternativa correta, portanto, 
é a E.  
Há, pois, um equívoco na divulgação do gabarito preliminar, que apontou como correta a 
alternativa A. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA ALTERAR O 
GABARITO DE A PARA E. 
 
Questão 21 
 
O candidato limita-se a dizer que a resposta correta é a letra D, sem apresentar quaisquer 
fundamentos. O item 12.3 do Edital, no entanto, esclarece que somente serão respondidos e 
divulgados os recursos se devidamente fundamentados. Dessa maneira, o recurso que não traz 
qualquer fundamentação não pode ser conhecido. Ressalte-se que pelo gabarito preliminar a 
resposta correta é a alternativa B. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO NÃO CONHECIDO. 
 
 
Questão 25 
 
O recorrente afirma que a resposta correta é a alternativa E, e não a alternativa D. Ocorre que o 
gabarito preliminar aponta como correta a alternativa D. Aparentemente o candidato equivocou-
se no momento de conferir o gabarito, que não merece reparos. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 26 
 
O candidato limita-se a dizer que a resposta correta é a letra D, e não a E, sem apresentar 
quaisquer fundamentos. O item 12.3 do Edital, no entanto, esclarece que somente serão 



respondidos e divulgados os recursos se devidamente fundamentados. Dessa maneira, o 
recurso que não traz qualquer fundamentação não pode ser conhecido. Ressalte-se que pelo 
gabarito preliminar a resposta correta é a alternativa B. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO NÃO CONHECIDO. 
 
Questão 34 
 
O candidato afirma que o item IV da questão também está correto. Com efeito, os itens I, III e IV 
estão corretos, porém a questão apresenta, sim, resposta, eis que a alternativa B (indicada no 
gabarito preliminar) diz que os itens I e III estão corretos, mas em momento algum diz que são 
APENAS esses os itens corretos. Significa dizer que pode haver (como, de fato, há) outros itens 
corretos. Se a alternativa B dissesse que APENAS os itens I e III estão corretos, aí sim não 
haveria resposta, mas não é esse o caso. 
Logo, a resposta correta à questão é a alternativa B, conforme consta do gabarito preliminar. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 46 
 
A questão solicita que o candidato identifique qual das doenças elencadas nas alternativas que 
não é uma doença oportunista associada à AIDS, causada por protozoário. As infecções 
oportunistas são doenças que se aproveitam da fraqueza do sistema imunológico. Dentre as 
opções, a única que não se enquadra nas características é a Clamidíase (alternativa E), que é 
uma DST e não aparece como uma doença oportunista. O gabarito preliminar, portanto, não 
merece reparos. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
 
CARGO 07: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 
Questão 10 
 
O candidato afirma que o conteúdo de orações subordinadas não estaria no edital, pelo que a 
questão deve ser analisada. Ocorre que esse conteúdo é abrangido pelo ponto “período simples”, 
expressamente previsto no edital. A irresignação do recorrente, portanto, não merece prosperar. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 16 
 
O recorrente aduz que a questão é resolvida por análise combinatória e que, por isso, a resposta 
correta é a alternativa B. 
A questão envolve conhecimento de análise combinatória, com utilização fórmula Cnp = n!/p!.(n-
p)!. Assim, temos que: 
X = 4!/2!.2! . 5!/2!3! . 3!/2!1 . 3!/2!.1 . 3!/2!.1 
Logo, x = 1620. 
Não há reparos, portanto, que mereçam ser feitos no gabarito preliminar. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
 
Questão 20 
 
O candidato sustenta que a resposta correta é a alternativa E e não a alternativa A. O comando 
da questão pedia o percentual de REPROVADOS e não o de aprovados. 280 equivale a 70% do 
universo de 400 candidatos. Assim, 30% foram REPROVADOS. A alternativa correta, portanto, 
é a E.  



Há, pois, um equívoco na divulgação do gabarito preliminar, que apontou como correta a 
alternativa A. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA ALTERAR O 
GABARITO DE A PARA E. 
 
Questão 28 
 
O recorrente aduz que as alternativas A e B estão corretas, pois a extensão dos arquivos de 
autorecuperação é .doc ou .docx. Ocorre que a extensão correta desse tipo de arquivo é .asp 
(vide https://support.microsoft.com/pt-br/kb/316951). A literatura usada pelo candidato diz que, 
uma vez aberto o documento recuperado, é para salva-lo com a extensão .docx, mas não diz 
que essa é a extensão do documento recuperado. O gabarito preliminar está correto. 
Outrossim, o fato de a questão ser difícil não é motivo para invalida-la, eis que o conteúdo exigido 
é compatível com o edital (edição de textos, planilhas e apresentações utilizando o Microsoft 
Word, Excel, Power Point versões 2003 e 2007 no ambiente windows). 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
 
Questão 41 
 
O candidato, ao voltar-se contra a questão 41, utiliza como fundamento o item 4.3 da Resolução 
453/1998. Ocorre que a questão deve ser analisada à luz do item 2.12 da Resolução em 
referencia. Dessa maneira, alternativa A está incorreta porque não se aplicam às exposições 
médicas (item 2.12 b da Resolução); a alternativa B está incorreta porque não devem ser 
considerados como uma fronteira entre o seguro e o perigoso (item 2.12 c da Resolução); a 
alternativa C está correta porque reproduz o item 2.12 d da Resolução; a alternativa D está 
incorreta porque não são relevantes para as exposições potenciais (item 2.12 e da Resolução); 
por fim, a alternativa E está incorreta porque incidem sobre o indivíduo, considerando a totalidade 
das exposições decorrentes de todas as práticas a que ele possa estar exposto (item 2.12 a da 
Resolução). 
Dessa maneira, a alternativa correta é a C, conforme consta do gabarito preliminar. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
 
Questão 42 
 
O recorrente aponta que as alternativas A e D estão corretas, conforme a Portaria nº 453/1998. 
Todavia, a alternativa A está incorreta porque de acordo com o item 4.3, a, (iii) da Portaria em 
referência, “particular atenção deve ser dada à blindagem da parece com bucky mural para 
exame de tórax e às áreas atingidas pelo feixe primário de radiação. É de notar-se que a 
regulamentação fala em feixe PRIMÁRIO, ao passo que a alternativa A fala em feixe 
SECUNDÁRIO. A única alternativa correta, portanto, é a D. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 44 
 
O recorrente afirma que o comando da questão deixou de especificar se o paciente é homem ou 
mulher, e que isso modificaria o ângulo. Todavia, para responder a questão é indiferente se o 
comando não identifica se o paciente é homem ou mulher, eis que ambos estão compreendidos 
na faixa de 30 a 35 graus cefálicos. A questão, portanto, apresenta resposta válida. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 48 
 

https://support.microsoft.com/pt-br/kb/316951)


De acordo com o autor BUSHONG, apenas está incorreta a alternativa C, eis que o que remove 
os íons de alumínio é o ácido bórico/sais. Na mesma literatura, consta que o acetato mantém o 
PH, pelo que a única alternativa incorreta é a C, conforme o gabarito preliminar. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
CARGO 08: ARQUITETO 

 
Questão 10 
 
Alguns cadernos de prova apresentaram falha gráfica de impressão, razão pela qual a questão 
deve ser anulada. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 31 
 
O candidato limita-se a dizer que a resposta correta é a letra A, sem apresentar quaisquer 
fundamentos. O item 12.3 do Edital, no entanto, esclarece que somente serão respondidos e 
divulgados os recursos se devidamente fundamentados. Dessa maneira, o recurso que não traz 
qualquer fundamentação não pode ser conhecido. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO NÃO CONHECIDO. 
 
Questão 34 
 
O recorrente sustenta que a resposta correta é a alternativa E em razão do que dispõe a norma 
ABNT página 55. A questão pode ser resolvida pelo item 6.3.4.1 da NBR 9050:2015, assim 
redigido: “Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessíveis. Eventuais 
desníveis no piso de até 5 mm dispensam tratamento especial. Desníveis superiores a 5 mm até 
20 mm devem possuir inclinação máxima de 1:2 (50%), conforme Figura 68. Desníveis 
superiores a 20 mm, quando inevitáveis, devem ser considerados degraus”.  
Assiste, portanto, razão o recorrente no pedido de alteração do gabarito. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ALTERAR O 
GABARITO DE D PARA E. 
 
Questão 35 
 
A alternativa indicada como correta no gabarito preliminar (C) reproduz o que diz o item 3.2 da 
NBR 6492, ora transcrito “3.2. Planta de Locação (ou implantação). Planta que compreende o 
projeto como um todo, contendo, além do projeto de arquitetura, as informações necessárias dos 
projetos complementares, tais como movimento de terra, arruamento, redes hidráulica, elétrica 
e de drenagem, entre outros. Não há erro, portanto, no gabarito preliminar. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
 
 
CARGO 09: ADVOGADO 

 
Questão 10 
 
Alguns cadernos de prova apresentaram falha gráfica de impressão, razão pela qual a questão 
deve ser anulada. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 34 
 



O candidato afirma que o gabarito correto deveria ser a alternativa A, uma vez que o enunciado 
nº 450 da V Jornada de Direito Civil diz que os pais são solidariamente responsáveis pelos atos 
praticados pelos filhos e que a hipótese é de responsabilidade objetiva. Alguns pontos, no 
entanto, devem ser ponderados. 
Em primeiro lugar, enunciados das Jornadas de Direito Civil são proposições doutrinárias sem 
qualquer conteúdo normativo, não podendo, jamais, serem considerados como fonte do direito. 
Ainda assim, analisando o enunciado em referência, ele fala sobre pais separados, mas não 
trabalha a hipótese em que o filho menor não está sob sua autoridade de apenas um dos 
genitores. Nesse caso, é crucial recorrer ao art. 931, I, CC, que determina expressamente afirma 
que os pais somente poderão ser responsáveis pelos atos dos filhos menores que estiverem sob 
sua autoridade. No caso, a mãe de Jonas não poderá responder pelos danos porque não detinha 
a autoridade de fato sobre o menor, mesmo porque ela e o filho moravam em cidades diferentes 
e estavam em cidades diferentes quando da ocorrência do ilícito. 
No ponto, vale referir o entendimento do STJ sobre o tema: 
 
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO 
MENOR. INDENIZAÇÃO AOS PAIS DO MENOR FALECIDO. 
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO. ART. 932, I,  DO CÓDIGO CIVIL. 
1. A responsabilidade dos pais por filho menor - responsabilidade por ato ou fato de terceiro -, a 
partir do advento do Código Civil de 2002, passou a embasar-se na teoria do risco para efeitos 
de indenização, de forma que as pessoas elencadas no art. 932 do Código Civil respondem 
objetivamente, devendo-se comprovar apenas a culpa na prática do ato ilícito daquele pelo qual 
são os pais responsáveis legalmente. 
Contudo, há uma exceção: a de que os pais respondem pelo filho incapaz que esteja sob sua 
autoridade e em sua companhia; assim, os pais, ou responsável, que não exercem autoridade 
de fato sobre o filho, embora ainda detenham o poder familiar, não respondem por ele, nos 
termos do inciso I do art. 932 do Código Civil. 
2. Na hipótese de atropelamento seguido de morte por culpa do condutor do veículo, sendo a 
vítima menor e de família de baixa renda, é devida indenização por danos materiais consistente 
em pensionamento mensal aos genitores do menor falecido, ainda que este não exercesse 
atividade remunerada, visto que se presume haver ajuda mútua entre os integrantes dessas 
famílias. 
3. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa parte, provido também parcialmente. 
(REsp 1232011/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 17/12/2015, DJe 04/02/2016) 
 
O caso cobrado na questão foi embasado neste precedente do STJ, que tem, associado ao que 
estabelece o art. 932, I, CC, maior força argumentativa no sistema brasileiro de direito que 
enunciado doutrinário (lembrando que mesmo o enunciado não contempla a hipótese específica 
da questão). 
 
Dessa maneira, a resposta correta é a alternativa B, conforme consta do gabarito preliminar. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 50 
 
O recorrente sustenta que a alternativa C não está correta porque a Justiça do Trabalho não 
seria competente para apreciar causas que discutam sobre direitos de servidores temporários. 
Nesse ponto, o recorrente tem razão. 
Com efeito, na ADI 3.395-MC/DF, ficou decidido que a competência para processar e julgar 
causas envolvendo servidores temporários é da Justiça Comum, eis que o vínculo é 
administrativo, e não de emprego. 
A resposta correta é a alternativa D, conforme os precedentes do STF colacionados abaixo: 
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. 
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo 
Tribunal firmou-se no sentido de que compete à Justiça do Trabalho o julgamento das questões 
relativas à complementação de aposentadoria quando decorrentes de contrato de trabalho. 2. 



Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, 
inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI 630.841-AgR, de minha relatoria, 
Primeira Turma, DJE 6.2.2009). 

 

E M E N T A: COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E/OU PENSÃO - ENTIDADE DE 
PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPETÊNCIA - EXAME E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA 
CONTRATUAL E REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE EM SEDE 
RECURSAL EXTRAORDINÁRIA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A Justiça do 
Trabalho dispõe de competência para apreciar litígios instaurados contra entidades de 
previdência privada e relativos à complementação de aposentadoria, de pensão ou de outros 
benefícios previdenciários, desde que a controvérsia jurídica resulte de obrigação oriunda de 
contrato de trabalho. Precedentes. Competirá, no entanto, à Justiça Comum, processar e julgar 
controvérsias relativas à complementação de benefícios previdenciários pagos por entidade de 
previdência privada, se o direito vindicado não decorrer de contrato de trabalho. Precedentes. - 
A análise de pretensão jurídica, quando dependente de reexame de cláusulas inscritas em 
contrato de trabalho (Súmula 454/STF) ou de revisão de matéria probatória (Súmula 279/STF), 
revela-se processualmente inviável em sede de recurso extraordinário, pois, em referidos temas, 
a decisão emanada do Tribunal recorrido reveste-se de inteira soberania. Precedentes (AI 
713.670-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJE 8.8.2008) 
 
A resposta correta da questão, portanto, é a alternativa D. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ALTERAR O 
GABARITO DE C PARA D. 
 
 
CARGO 10: ASSISTENTE SOCIAL 

 
Questão 10 
 
Alguns cadernos de prova apresentaram falha gráfica de impressão, razão pela qual a questão 
deve ser anulada. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 31 
 
O recorrente afirma que as alternativas D e E apresentam erros claros de pontuação, o que teria 
dificultado a compreensão pelos candidatos. Não expõe, contudo, que erros seriam esses, nem 
se há algum erro de conteúdo nas alternativas mencionadas. 
Analisando as alternativas mencionadas, verifica-se que ambas reproduzem quase 
integralmente e com a mesma pontuação uma publicação oficial do Ministério do 
Desenvolvimento Social: Ministério Do Desenvolvimento Social E Combate A Fome. Tipificação 
Nacional de Serviços Socioassistenciais, p. 3 (disponível para livre acesso na internet). A leitura 
não está confusa e não prejudica a compreensão. Dessa maneira, não deve prosperar a 
irresignação do candidato. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 32 
 
O recorrente sustenta que a letra E está errada e que, por isso, outra alternativa é dada como 
errada para além da que o gabarito afirma. 
A compreensão do recurso está prejudicada. O recorrente não indica que outra alternativa estaria 
errada, e, considerando que a questão é para assinalar a alternativa INCORRETA e o gabarito 
aponta a letra E (precisamente a que o recorrente afirma estar errada), fica difícil entender qual 
seria a outra alternativa que também estaria errada a ponto de invalidar a questão. 
Em todo caso, em nova conferência da questão ficou constatada que a alternativa E é a única 
incorreta, conforme publicação oficial do Ministério do Desenvolvimento Social: Ministério Do 



Desenvolvimento Social E Combate A Fome. Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais. 
O gabarito preliminar, portanto, é impassível de retificação. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
 
CARGO 11: CONTADOR 

 
Questão 10 
 
Alguns cadernos de prova apresentaram falha gráfica de impressão, razão pela qual a questão 
deve ser anulada. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 24 
 
O recorrente afirma que os itens I, II e IV estariam corretos, pelo que não haveria alternativa para 
marcar. Não refere, no entanto, qualquer referência legislativa que possa indicar que o item I 
estaria correto, limitando-se a fazer uma afirmação categórica. 
De qualquer maneira, o erro do item I consiste na competência para o desenvolvimento da 
educação física e o desporto escolar: o art. 153 da Lei Orgânica Municipal expressamente atribui 
essa competência à Secretaria Municipal de Educação, ao passo que o item I da questão diz 
que é de competência da Secretaria Municipal de Esportes. 
O gabarito preliminar, portanto, não merece reparos. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 46 
 
O recorrente alega não existir alternativa correta. No entanto, analisando os itens da questão 
percebe-se que os itens II e III reproduzem, respectivamente, os itens 20 e 23 da Resolução CFC 
1.133/2008 (com redação dada pela Resolução CFC nº 1.268/09). Em assim sendo, a resposta 
correta é a alternativa C, tal qual consta do gabarito preliminar. 
 
Questão 47 
 
O recorrente sustenta que as alternativas A e D são iguais, pelo que ambas as respostas 
estariam corretas. Ocorre que, verificando a prova, o argumento do candidato não procede. Isso 
porque a alternativa A diz que “apenas I e II estão corretas”, ao passo que a alternativa D diz que 
“I, II e III estão corretas”. Assim, considerando que as alternativas não estão idênticas e que, de 
fato, o item III está errado por trazer o conceito de demonstração do resultado econômico, e não 
do resultado de exercício (item 35 da Resolução CFC 1.133/08), a questão não apresenta erro 
capaz de invalida-la. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 49 
 
O recorrente aduz que na questão 49 o item II aparece duas vezes. Analisando a prova, no 
entanto, é possível verificar que tal erro não se faz presente. Nem o algarismo romano II, nem o 
conteúdo o item II é repetido na prova, pelo que a irresignação do candidato é desprovida de 
fundamento. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.  
 
 
CARGO 12: ENFERMEIRO 

 



Questão 03 
 
A candidata afirma que o período destacado no comando da questão não apresenta 5 orações, 
pelo que a alternativa A também estaria correta. Ocorre que, como exposto pela própria 
recorrente na literatura colacionada ao recurso, na oração o verbo pode estar implícito ou 
explícito. Se forem explicitados todos os verbos do período indicado no comando da questão, a 
conclusão é que, de fato, há 5 orações: (1) Sua carta me emocionou / (2) bem como (me 
emocionaram) as muitas mensagens / (3) que recebi dos amigos / (4) (e que recebi) de 
desconhecidos como você / (5) desejando boa sorte. 
Dessa maneira, o gabarito preliminar não merece ser alterado. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 05 
 
Os únicos erros consistem nos vocábulo pró-cardíaco, que no texto está sem hífen e sem acento, 
e Olívia, que está sem acento. Todos as demais alternativas referem-se a categorias que não 
apresentam falhas de acordo com a norma culta. 
Vale esclarecer que não há erro de regência. Mandar é verbo intransitivo, e “no hospital” é 
adjunto adverbial de lugar. A preposição correta, no caso, é “em”, tal qual consta do texto. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 
 
Questão 10 
 
Alguns cadernos de prova apresentaram falha gráfica de impressão, razão pela qual a questão 
deve ser anulada. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 15 
 
O recorrente diz que a resposta correta não pode ser a letra A porque zeugma é a omissão de 
um termo citado anteriormente, sendo que o termo citado foi animou e não animaria, o que teria 
induzido ao erro. 
É preciso ter em mente que as estruturas comparativas costumam usar zeugma na segunda 
oração, independente da flexão verbal (caso a omissão seja de um verbo). A oração da questão, 
sem o elemento oculto ficaria “animou meu coração mais que um marca-passo animaria. A figura 
de linguagem está perfeitamente indicada na questão. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 19 
 
O recorrente aduz que a questão estaria fora do conteúdo programático porque diz respeito à 
política internacional, e não ao Brasil. Razão não lhe assiste. 
Com efeito, vale transcrever o conteúdo de atualidades, conforme consta do Edital do concurso:  
 
Conhecimento de assuntos atuais relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 
sociedade, meio ambiente, educação, ciência, tecnologia, desenvolvimento sustentável, 
seguranç a pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e vinculações 
históricas.  
 
De notar-se, pois, que além de em momento algum o conteúdo limitar os acontecimentos ao 
cenário brasileiro, ainda tem um ponto específico para tratar de relações internacionais. Em 
assim sendo, a questão está compatível com o conteúdo do Edital. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 20 



 
O recorrente sustenta que no comando da questão está escrito “países da América Latina e do 
Caribe”, e, por isso, as respostas deveriam seguir a mesma ordem. 
Acontece que em momento algum o comando da questão sugere que o primeiro país 
necessariamente tinha que ser caribenho e o segundo da América Latina. Na verdade, ao colocar 
“dentre outros”, o comando indica que podem ser quaisquer países, caribenhos ou latino 
americanos, independente de ordem – poderiam, inclusive, ser dois países latino americanos 
que a resposta ainda assim estaria coerente com o enunciado da questão. 
Apenas se o comando orientasse o candidato a identificar um país caribenho e um latino 
americano, fazendo menção expressa à ordem, o recurso poderia ser acatado, mas não foi esse 
o caso. 
Assim, em inexistindo erro, a questão não deve ser anulada. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 21 
 
De fato, há erro material na grafia da palavra mandado, que, na verdade, deveria ser mandato, 
conforme inclusive consta da Lei Orgânica Municipal. No entanto, como o erro está presente em 
toda a questão, inclusive no comando, parece claro que ele não impediria a compreensão do 
candidato para resolver a questão. Trata-se de mera irregularidade que não invalida a questão. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 27 
 
O candidato afirma que a alternativa A também estaria correta. 
Para resolver a questão, o conhecimento exigido é o do art. 10 da LC 84/2003, que diz que os 
contribuintes do IPTU são o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil e o possuidor a 
qualquer título. O erro da alternativa A está no vocábulo “somente”, pois passa a ideia 
(equivocada, de acordo com o dispositivo legal mencionado) que apenas o proprietário do imóvel 
é contribuinte do IPTU, excluindo, pois, da condição de sujeito passivo o titular do domínio útil e 
o possuidor a qualquer título. 
A única resposta correta da questão é a alternativa B. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 28 
 
O candidato refere que há dois itens certos (I e III) e que não existe resposta que contemple 
ambos os itens, pelo que requer a anulação da questão. 
Em verdade, há 3 itens corretos: I (conforme art. 17 da LC 01/94), III (conforme art. 18 § 1º da 
LC 01/94) e IV (conforme art. 18 § 2º da LC 01/94). A resolução dessa questão, no entanto, 
perpassa por uma análise textual de cada alternativa. 
A resposta considerada correta no gabarito preliminar é a A, que diz que o item I está correto. 
Essa assertiva é verdadeira, pois, de fato, o item I está correto. A alternativa A não diz que 
APENAS esse item está correto, o que faz uma diferença significativa. 
Todas as demais alternativas estão incorretas, de modo que o gabarito preliminar deve ser 
mantido. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 30 
 
A recorrente sustenta que a alternativa A também estaria correta porque a inclusão do vocábulo 
“apenas” não altera o sentido. 
Ocorre que, de acordo com o art. 120, II, LC 01/94, o direito de petição é assegurado para a 
defesa de direitos, contra a legalidade ou abuso de poder, para a obtenção de certidões em 
defesa de direitos e esclarecimentos de situações pessoais. Ao inserir o vocábulo “apenas”, a 



alternativa A exclui a possibilidade de exercer o direito de petição para a obtenção de certidões 
e esclarecimentos de situações pessoais, o que está errado conforme o art. 120, II, LC 01/94. 
Há, portanto, apenas uma alternativa correta na questão. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 31 
 
O candidato refere que a alternativa E, apontada no gabarito preliminar, não está incorreta 
porque contém uma proibição ao enfermeiro. 
Analisando a alternativa E, constata-se que, de fato, ela não está clara no que se refere à 
exceção, que seriam os casos emergenciais. Ao dizer que o enfermeiro não pode prestar 
serviços que por sua natureza competem a outro profissional, mesmo que não seja caso 
emergencial, a alternativa E está confirmando a proibição do enfermeiro de prestar serviços de 
outros profissionais, fora os casos de emergência. 
Assim é que, em inexistindo resposta correta, a questão deve ser anulada. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 35 
 
O candidato aponta que o tema “doenças infectocontagiosas” não estaria no conteúdo 
programático do edital. A questão, no entanto, está contemplada pelo ponto “Administração do 
processo de cuidar em enfermagem”, expressamente previsto no edital. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 42 
 
O recorrente alega que tanto a alternativa A quanto a alternativa B estão corretas. No entanto, o 
comando da questão é claro ao referir que o quadro de tontura rotatória dura menos de 1 minuto 
e que surge em alguns movimentos, como quando a paciente muda de posição na cama. No 
quadro de neurite vestibular, a vertigem é constante, com piora em qualquer tipo de movimento 
e melhora parcial com repouso. Pelos sintomas descritos no enunciado da questão, a hipótese 
diagnóstica é a vertigem posicional paroxística benigna (alternativa B). 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 46 
 
O recorrente afirma que a questão precisa ser anulada porque, caso a cirurgia seja eletiva (e 
isso não teria sido indicado no comando da questão), é necessário jejum de 8 horas e o fumante 
deve parar de fumar por pelo menos 7 dias porque a nicotina interfere na cicatrização da pele. 
A alternativa correta, no entanto, é a letra E. Isso porque o nosso organismo demora 24 horas 
para eliminar a nicotina que fica na corrente sanguínea. Por isso, o paciente deve ficar sem fumar 
este tempo antes da cirurgia. Esse cuidado é essencial porque a nicotina altera a pressão arterial 
e a ventilação do paciente, o que pode prejudicar a anestesia. Embora o ideal seja a pessoa 
parar de fumar, pelo menos, uma semana antes da operação, esse tempo não é obrigatório e o 
comando da questão é claro ao solicitar o que deve ser feito. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 48 
 
O recorrente afirma que a alternativa B também estaria correta. Reavaliando a questão ficou 
constatado que, de fato, há mais de uma resposta correta. Isso porque o cateterismo venoso 
central é um procedimento frequentemente necessário para administração de medicamentos, 
hemoderivados e nutrição parenteral em crianças hospitalizadas, sendo tradicionalmente 
realizado através da punção de veias profundas (subclávia, jugular interna ou femoral) pela 
técnica de Seldinger ou por dissecção. 



 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA ANULAR A 
QUESTÃO. 
 
Questão 49 
 
Os recorrentes sustentam que a literatura médica não é pacífica no que se refere à frequência 
cardíaca normal de um recém-nascido, além do que o tempo de vida do recém-nascido (que não 
é fornecido na questão) pode variar. 
Os valores que a literatura fornece, em geral, são médias. A média referida com mais frequência 
é a de 120 a 160 bpm, conforme consta da obra BRUNNER e SUDDAERTH. Tratado de 
Enfermagem médico-cirúrgica. Ed.Guanabara Koogan, 10º Ed. RJ, 2005. Essa mesma média é 
ainda encontrada em publicação oficial do Governo Federal: Cadernos de atenção básica: saíde 
da criança – crescimento e desenvolvimento. Brasília-DF, 2012. p. 48. 
A questão, portanto, não deve ser anulada. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
 
CARGO 13: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

 
Questão 05 
 
Os únicos erros consistem nos vocábulo pró-cardíaco, que no texto está sem hífen e sem acento, 
e Olívia, que está sem acento. Todos as demais alternativas referem-se a categorias que não 
apresentam falhas de acordo com a norma culta. 
Vale esclarecer que não há erro de regência. Mandar é verbo intransitivo, e “no hospital” é 
adjunto adverbial de lugar. A preposição correta, no caso, é “em”, tal qual consta do texto. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 
 
Questão 10 
 
Alguns cadernos de prova apresentaram falha gráfica de impressão, razão pela qual a questão 
deve ser anulada. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 43 
 
A questão apresenta um erro no comando que fornece um paradigma equivocado para a 
interpretação dos itens. Questão anulada. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA ANULAR A 
QUESTÃO. 
 
Questão 48 
 
O recorrente afirma que o mal do facão associado ao fungo thielaviopsis paradoxa é comum em 
cacau, porém não há literatura científica confiável que o relacione ao cupuaçu. Cita referências 
bibliográficas. 
A doença é comum, porém não exclusiva à cultura do cacau, e há relatos científicos de que ela 
também é observada na cultura do cupuaçu. Vide, a exemplo, publicação oficial da Embrapa 
(Coleção plantar: Cupuaçu. EMBRAPA-SPI. pp. 37-38), segundo a qual:  
“As principais doenças do cupuaçuzeiro e seu controle são descritos a seguir. 
(...) 
Mal-do-facão (Thielaviopsis paradoxa): podridão interna dos frutos, com escurecimento parcial 
ou total da polpa, em consequência de ferimentos anteriores provocados por insetos”. 
A questão, portanto, não merece reparos. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



 
Questão 49 
 
O recorrente expõe que o comando da questão apresenta erro na medida em que a Cuieira não 
é originária da floresta amazônica, apontando como bibliografia o sítio eletrônico wikipedia. O 
comando da questão, no entanto, foi extraído da obra de PORTO & BRASIL (2003), que 
referenciam que a origem da cuieira é a floresta amazônica. Demais disso, todas as 
características elencadas no enunciado conduzem à conclusão de que a planta em questão é a 
cuieira. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
CARGO 14: ENGENHEIRO AMBIENTAL 

 
Questão 03 
 
A candidata afirma que o período destacado no comando da questão não apresenta 5 orações, 
pelo que a alternativa A também estaria correta. Ocorre que na oração o verbo pode estar 
implícito ou explícito. Se forem explicitados todos os verbos do período indicado no comando da 
questão, a conclusão é que, de fato, há 5 orações: (1) Sua carta me emocionou / (2) bem como 
(me emocionaram) as muitas mensagens / (3) que recebi dos amigos / (4) (e que recebi) de 
desconhecidos como você / (5) desejando boa sorte. 
Dessa maneira, o gabarito preliminar não merece ser alterado. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 10 
 
Alguns cadernos de prova apresentaram falha gráfica de impressão, razão pela qual a questão 
deve ser anulada. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
CARGO 15: ENGENHEIRO CIVIL 

 
Questão 10 
 
Alguns cadernos de prova apresentaram falha gráfica de impressão, razão pela qual a questão 
deve ser anulada. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 25 
 
O recorrente afirma que não incide ISS sobre a prestação de serviço relacionado a artes marciais, 
pelo que requer a anulação da questão. No entanto, o art. 26, VI, d, da LC 84/2003, assim dispõe: 
“Art. 26. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação, 
por empresas ou profissionais autônomos, com ou sem estabelecimento fixo, ainda que esses 
não se constituam como atividade preponderante do prestador dos serviços seguintes ou que a 
eles possam ser equiparados: 
VI- Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres: 
d) Ginásticas, danças, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas”. 
Vê-se, portanto, que artes marciais é expressamente referido na legislação de regência. 
Dessa maneira, o gabarito preliminar não merece ser alterado. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
CARGO 16: ENGENHEIRO FLORESTAL 

 
Questão 05 



 
Os únicos erros consistem nos vocábulo pró-cardíaco, que no texto está sem hífen e sem acento, 
e Olívia, que está sem acento. Todos as demais alternativas referem-se a categorias que não 
apresentam falhas de acordo com a norma culta. 
Vale esclarecer que não há erro de regência. Mandar é verbo intransitivo, e “no hospital” é 
adjunto adverbial de lugar. A preposição correta, no caso, é “em”, tal qual consta do texto. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 
 
Questão 10 
 
Alguns cadernos de prova apresentaram falha gráfica de impressão, razão pela qual a questão 
deve ser anulada. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 16 
 
O recorrente sustenta que a resposta correta da questão é a alternativa E, eis que o Word 2007 
permitiria a impressão em duas orientações. Ocorre que o comando da questão orienta o 
candidato a assinalar a alternativa errada, e não a correta. Dentre as alternativas da questão, a 
única errada é a letra E, pois o power point não possui ferramenta de conversão para .xls. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 40 
 
A resposta correta é a alternativa E, conforme dispõe o art. 5º, do Código Florestal. Outrossim, 
a resposta está em conformidade com ARAÚJO, OLVEIRA & ALVES (2015), que lecionam que 
as faixas que margeiam os cursos d’água natural perene e intermitente variam conforme a 
largura desses cursos d’água, sendo as medidas feitas a parir da borda da calha do leito regular. 
Desse modo, as matas ciliares devem ter, no mínimo, 15 metros de largura em cada margem, 
para represas hidroelétricas (área urbana). 
 
Questão 44 
 
O candidato sustenta que a questão deve ser anulada porque o nome científico do Jatobá da 
Amazônia está errado, assim como a ordem. 
Segundo CARVALHO, Paulo E. R. Jatobá-do-Cerrado Hymenaea stigonocarpa. Colombo: 
EMBRAPA Florestas, 2007: “De acordo com o Sistema de Classificação a taxonomia do jatobá 
obedece à seguinte hierarquia: Divisão: Magnoliophyta (Angiospermae) Classe: Magnoliopsida; 
Ordem: Fabales; Família: Caesalpiniaceae; Gênero: Hymenaea; e Espécie: Hymenaea 
stigonocarpa”. 
Dessa maneira, apenas os itens I, II e IV estão corretos, estando o item III incorreto porque o 
gênero do Jatobá é Hymenaea. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 
 
Questão 49 
 
O recorrente indica a questão nº 49, porém fundamenta todo o recurso com o conteúdo da 
questão 44. O item 12.3 do Edital, no entanto, esclarece que somente serão respondidos e 
divulgados os recursos se devidamente fundamentados. Dessa maneira, o recurso que não traz 
qualquer fundamentação não pode ser conhecido. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO NÃO CONHECIDO. 
 
CARGO 17: ENGENHEIRO SANITARISTA 

 
Questão 10 



 
Alguns cadernos de prova apresentaram falha gráfica de impressão, razão pela qual a questão 
deve ser anulada. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
CARGO 18: FARMACÊUTICO 

 
Questão 10 
 
Alguns cadernos de prova apresentaram falha gráfica de impressão, razão pela qual a questão 
deve ser anulada. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
CARGO 19: FISCAL AMBIENTAL 

 
Questão 10 
 
Alguns cadernos de prova apresentaram falha gráfica de impressão, razão pela qual a questão 
deve ser anulada. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 28 
 
O candidato refere que há dois itens certos (I e III) e que não existe resposta que contemple 
ambos os itens, pelo que requer a anulação da questão. 
Em verdade, há 3 itens corretos: I (conforme art. 17 da LC 01/94), III (conforme art. 18 § 1º da 
LC 01/94) e IV (conforme art. 18 § 2º da LC 01/94). A resolução dessa questão, no entanto, 
perpassa por uma análise textual de cada alternativa. 
A resposta considerada correta no gabarito preliminar é a A, que diz que o item I está correto. 
Essa assertiva é verdadeira, pois, de fato, o item I está correto. A alternativa A não diz que 
APENAS esse item está correto, o que faz uma diferença significativa. 
Todas as demais alternativas estão incorretas: 
b) apenas os itens II e IV estão corretos: o item II e está errado e exclui os itens I e III, que 
também estão corretos. 
c) apenas os itens II e IV estão incorretos: o item IV está correto. 
d) apenas os itens I e IV estão corretos: isso exclui o item III, que também está correto. 
e) apenas os itens III e IV estão corretos: isso exclui o item I, que também está correto. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 39 
 
Nessa questão há 3 itens corretos, de acordo com a LC 46/02: o I (art. 7º, § 1º), o II (art. 7º § 3º) 
e o IV (art. 12). O único item incorreto é o III, pois, de acordo com o art. 8º, é possível a interdição 
de atividades na constatação de fatos que caracterizam a falta de proteção ao meio ambiente. 
A questão exige interpretação das alternativas. 
a) os itens I e II estão corretos: a assertiva está correta. Por mais que exista outro item correto, 
a assertiva não exclui essa possibilidade ao não dizer que APENAS os itens I e II estão corretos. 
b) os itens III e IV estão corretos: o item III está errado. 
c) Apenas os itens II e IV estão corretos: isso exclui a possibilidade de outro item estar certo. 
d) Apenas os itens I, II e III estão corretos: além de excluir a possibilidade de outro item estar 
correto, o item III está errado. 
e) Apenas os itens I e III estão corretos: exclui o item IV, que também está correto. 
O gabarito, portanto, não merece reparos. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 



Questão 45 
 
A única alternativa correta é a letra B (art. 16, caput, Lei nº 9.985/00). Ocorreu um erro material 
na divulgação do gabarito preliminar, que equivocadamente colocou como resposta correta a 
alternativa A. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA ALTERAR O 
GABARITO PARA A LETRA B. 
 
CARGO 20: MÉDICO 

 
Questão 10 
 
Alguns cadernos de prova apresentaram falha gráfica de impressão, razão pela qual a questão 
deve ser anulada. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
CARGO 21: NUTRICIONISTA 

 
Questão 10 
 
Alguns cadernos de prova apresentaram falha gráfica de impressão, razão pela qual a questão 
deve ser anulada. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 39 
 
A alternativa E está em conformidade com a literatura científica. Vide, a exemplo, Nutrição: um 
guia completo de alimentação, práticas de higiene, cardápios, doenças, dietas, gestão/ Rejane 
Teixeira Mendonça; apresentação de Roberto Martins Figueiredo. – 1. ed. – São Paulo: Rideel, 
2010. 
Ademais, os argumentos trazidos pela recorrente não invalidam a assertiva da alternativa E. A 
candidata relata que os alimentos devem ser mantidos a menos de 10º antes de ir para a 
distribuição (o que, obviamente, contempla temperaturas inferiores a 5º) e que os alimentos 
quentes devem ser mantidos a 65º ou mais (o que não contraria a afirmação “aquecido a 
temperaturas superiores a 60º C). 
A questão, portanto, é válida e apresenta alternativa correta. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
CARGO 22: ODONTÓLOGO 

 
 
Questão 10 
 
O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
 
Questão 18 
 



Na questão em referência todos os itens estão corretos, conforme notícia divulgada no sítio 
eletrônico http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/londres-elege-sadiq-khan-o-seu-primeiro-
prefeito-mulcumano. 
A resolução da questão, no entanto, envolve a interpretação das alternativas. A alternativa 
correta (letra C) diz que as afirmações III e IV estão corretas. Ora, se todas as afirmativas estão 
corretas, não há erro em afirmar que as afirmações III e IV estão corretas, pois essa assertiva 
não exclui a possibilidade de haver outra alternativa correta.  
Nas alternativas A, B e E a lógica exposta acima fica bastante clara: utiliza-se o vocábulo 
“apenas” no início da assertiva, excluindo, assim, a possibilidade de haver outros itens corretos 
além daqueles indicados. 
A questão, portanto, é válida e apresenta resposta correta. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 19 
 
A candidata questiona o percentual de aumento da multa, pois o aumento de R$ 85,13 para R$ 
293,47 é superior a 66%. Todavia, a nova regulamentação das infrações de trânsito ocorrida 
recentemente e bastante divulgada foi mais ampla que o reajuste de 66% do valor: algumas 
infrações foram reclassificadas, como ocorreu com a hipótese de o motorista ser flagrado falando 
ou mexendo no celular, que deixou de ser infração média e passou a ser infração gravíssima. O 
percentual de aumento deve, portanto, ser analisado considerando a nova classificação da 
infração, o que justifica o valor ter ficado bastante superior. 
A questão, portanto, é válida e apresenta resposta correta. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 31 
 
O recorrente afirma que há duas alternativas corretas: a C e a D (esta última constante do 
gabarito preliminar). Argumenta que em 2007 as diretrizes para a profilaxia da endiocardite 
bacteriana foram alteradas, tendo sido excluída da profilaxia a cardiomiopatia hipertrófica. 
De fato, em 2007 a AHA publicou novas diretrizes e expressamente assinalou que a 
cardiomiopatia hipertrófica já não deve mais estar sujeita à profilaxia EB. 
Assim, em havendo duas alternativas corretas, a questão é nula. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 35 
 
O recorrente volta-se contra a primeira assertiva da questão dizendo que ela, embora verdadeira, 
desconsidera fatos relevantes à odontologia moderna. Ocorre que, da forma como está redigida 
a primeira assertiva, ela não exclui outra alternativa de tratamento mais moderno, apenas 
apresenta uma forma válida e correta de proceder. A assertiva não deixa de ser verdadeira, pelo 
que a questão não merece reparos. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 43 
 
A recorrente afirma que a literatura científica não é pacífica quanto à localização do ponto 
escolhido para ser iniciado o desgaste do dente durante um acesso endodôntico nos incisivos e 
caninos superiores. Não indica, no entanto, qualquer autor ou protocolo de referência. 
De acordo com Lopes, HP; Siqueira Jr., JF. Endodontia Biologia e Técnica. 4ª ed., Ed. Elsevier, 
2015, cap. 8, p. 214, nos incisivos e caninos superiores este ponto fica, na face palatina, 1 a 2 
mm abaixo do cíngulo; nos inferiores, na face lingual, 1 a 2 mm acima do cíngulo; nos pré-
molares e molares, na face oclusal, junto à fossa central em ambos os arcos. 
A questão, portanto, é válida e apresenta resposta correta. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
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Questão 48 
 
O recorrente afirma que há divergência na literatura acerca do período de incubação da febre 
escarlate. Ocorre que de acordo com Neville, BW; Damm, DD; Allen, CM; Bouquot, JE. Patologia 
Oral e Maxilofacial, 2ª edição, Ed. Guanabara Koogan, 2004, cap. 5, p. 159, o período de 
incubação da febre escarlate é de 1 a 7 dias, pelo que a questão está amparada em evidências 
científicas que atestam a sua validade. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 49 
 
Os recorrentes alegam que o conteúdo cobrado na questão não está de acordo com o programa 
constante do edital. No entanto, a questão está inserida no tópico “farmacologia”, pelo que não 
há desrespeito às regras editalícias. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 
 
CARGO 23: PEDAGOGO 

 
Questão 10 
 
O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
CARGO 24: PSICÓLOGO 

 
 
Questão 10 
 
O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 18 
 
Na questão em referência todos os itens estão corretos, conforme notícia divulgada no sítio 
eletrônico http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/londres-elege-sadiq-khan-o-seu-primeiro-
prefeito-mulcumano. 
A resolução da questão, no entanto, envolve a interpretação das alternativas. A alternativa 
correta (letra C) diz que as afirmações III e IV estão corretas. Ora, se todas as afirmativas estão 
corretas, não há erro em afirmar que as afirmações III e IV estão corretas, pois essa assertiva 
não exclui a possibilidade de haver outra alternativa correta.  
Nas alternativas A, B e E a lógica exposta acima fica bastante clara: utiliza-se o vocábulo 
“apenas” no início da assertiva, excluindo, assim, a possibilidade de haver outros itens corretos 
além daqueles indicados. 
A questão, portanto, é válida e apresenta resposta correta. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
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Questão 31 
 
O candidato sustenta que a alternativa B não pode ser considerada incorreta porque, sob a ótica 
da psicologia, a personalidade do indivíduo se desenvolverá por meio de interações deste com 
o seu contexto e independente de quaisquer análises. 
Das razões recursais percebe-se que o recorrente não atentou ao fato de que o erro da assertiva 
constante da alternativa B é justamente a afirmação de que ao desenvolvimento da 
personalidade é prescindível a análise do meio em que o indivíduo vive.  
Com efeito, a assertiva B diz que todas as pessoas são dotadas de personalidade e para que 
esta se desenvolva NÃO é preciso analisar o meio em que este indivíduo vive, nem os valores, 
sua experiência em sociedade e a cultura que lhe foi passada. Isso está errado, de acordo com 
Fadiman, James, Fragner, Robert. Teorias da Personalidade. São Paulo:HARBRA, 1986. 
 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
 
CARGO 25: TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 
 
Questão 10 
 
O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 18 
 
Na questão em referência todos os itens estão corretos, conforme notícia divulgada no sítio 
eletrônico http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/londres-elege-sadiq-khan-o-seu-primeiro-
prefeito-mulcumano. 
A resolução da questão, no entanto, envolve a interpretação das alternativas. A alternativa 
correta (letra C) diz que as afirmações III e IV estão corretas. Ora, se todas as afirmativas estão 
corretas, não há erro em afirmar que as afirmações III e IV estão corretas, pois essa assertiva 
não exclui a possibilidade de haver outra alternativa correta.  
Nas alternativas A, B e E a lógica exposta acima fica bastante clara: utiliza-se o vocábulo 
“apenas” no início da assertiva, excluindo, assim, a possibilidade de haver outros itens corretos 
além daqueles indicados. 
A questão, portanto, é válida e apresenta resposta correta. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 31 
 
Os recorrentes afirmam que a resposta correta é a alternativa D, e não a C, como consta do 
gabarito preliminar. 
Reavaliando a questão, nota-se que houve equívoco na publicação do gabarito, eis que a 
alternativa C está incorreta, já que não se sabe se o paciente necessitará de órteses apenas nos 
membros inferiores. 
A alternativa correta é a letra D, conforme Carvalho, Lígia Maria de Godoy. Capítulo 9: Terapia 
Ocupacional na reabilitação de pacientes neurológicos adultos. In: DeCarlo, M.M.R.P., LUZO, 
M.C.M.    Terapia Ocupacional – Reabilitação Física e Contextos Hospitalares. Editora Roca: 
São Paulo, SP. 2004. Páginas 206 e 207. 
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Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ALTERAR O 
GABARITO PARA A LETRA D. 
 
CARGO 26: TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 
Questão 10 
 
O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
 
CARGO 27: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 
Questão 10 
 
O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 05 
 
O candidato limita-se a dizer que a questão não tem resposta correta, sem apresentar quaisquer 
fundamentos. O item 12.3 do Edital, no entanto, esclarece que somente serão respondidos e 
divulgados os recursos se devidamente fundamentados. Dessa maneira, o recurso que não traz 
qualquer fundamentação não pode ser conhecido. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO NÃO CONHECIDO. 
 
 
 
Questão 18 
 
Na questão em referência todos os itens estão corretos, conforme notícia divulgada no sítio 
eletrônico http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/londres-elege-sadiq-khan-o-seu-primeiro-
prefeito-mulcumano. 
A resolução da questão, no entanto, envolve a interpretação das alternativas. A alternativa 
correta (letra C) diz que as afirmações III e IV estão corretas. Ora, se todas as afirmativas estão 
corretas, não há erro em afirmar que as afirmações III e IV estão corretas, pois essa assertiva 
não exclui a possibilidade de haver outra alternativa correta.  
Nas alternativas A, B e E a lógica exposta acima fica bastante clara: utiliza-se o vocábulo 
“apenas” no início da assertiva, excluindo, assim, a possibilidade de haver outros itens corretos 
além daqueles indicados. 
A questão, portanto, é válida e apresenta resposta correta. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 19 
 
O recorrente sustenta que a alternativa D também estaria errada porque na quinta-feira que 
antecedeu a prova a presidente Dilma Rousseff estava afastada do cargo. 
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Todavia, a interpretação dos itens não pode ser dissociada do comando da questão. No comando 
há expressa referência à data da notícia (06/05/2016, sexta-feira), quando a presidente Dilma 
Rousseff ainda não havia sido afastada. O comando também orienta que o candidato relacione 
os itens à notícia, pelo que se infere que, no aspecto temporal, é para ser considerada a quinta-
feira véspera da publicação da notícia. 
Dessa maneira, a questão é válida e apresenta uma única alternativa correta. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 32 
 
Nesta questão há 3 itens corretos: o I (art. 58, LDB), o III (art. 59-A, LDB) e o IV (art. 60, LDB). 
Para solucionar a questão, o candidato deveria atentar à forma como foram construídas as 
alternativas, especialmente no que se refere à colocação do vocábulo “apenas” para excluir que 
outros itens estivessem corretos além daqueles indicados na alternativa. 
No caso, a alternativa correta é a letra C, que diz que “o item III está correto”. Ora, se I, III e IV 
estão corretos, é possível afirmar que o item III está correto, pois isso não exclui a possibilidade 
de haver outros itens corretos. Estaria errado se a afirmação fosse “APENAS o item III está 
correto”, mas não é essa a hipótese trabalhada. 
Sob este enfoque, vejamos as demais alternativas: 
a) apenas o item I está incorreto: o item I, na verdade, está correto. O único item incorreto é o II. 
b) os itens II e IV estão incorretos: o tem IV está correto. 
d) apenas os itens I e IV estão corretos: o apenas exclui a possibilidade de outro item estar 
correto, e sabe-se que o item III também está correto. 
e) apenas os itens I e III estão corretos: o apenas exclui a possibilidade de outro item estar 
correto, e sabe-se que o item IV também está correto. 
Assim a questão é válida e não induz o candidato a erro – apenas exige bastante atenção e 
interpretação das assertivas. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 
 
Questão 40 
 
O recorrente expõe que o gabarito preliminar apresenta como resposta correta a alternativa E 
quando, na verdade, a correta é a D.  
Analisando a prova, constata-se que, de fato, houve equívoco na publicação do gabarito 
preliminar, sendo que a alternativa D é a resposta correta à questão. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA MODIFICAR O 
GABARITO PARA A ALTERNATIVA D. 
 
CARGO 28: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 
Questão 10 
 
O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 02 
 
O candidato aponta como correta a alternativa C, ao argumento de que a causa deve anteceder 
um fenômeno, uma consequência. No entanto, a única alternativa que apresenta relação de 
causa e consequência é B, pois como os homens comuns não veem essas estrelas (algo ocorre). 



Na alternativa A, há ideia de comparação; na alternativa C, de conformidade; na alternativa D, 
de comparação; e na alternativa E, de comparação. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 05 
 
O recorrente afirma que as alternativas são incompatíveis com o comando da questão porque 
em nenhuma alternativa consta a palavra “dois”. Ocorre que o “dois” na questão foi utilizado 
como um exemplo de palavra substantivada e a orientação do comando é clara ao orientar o 
candidato a assinalar a palavra que, antecedida por um artigo, foi substantivada. Isso só ocorreu 
na alternativa A (em todas as demais alternativas as palavras precedidas de artigo já eram 
substantivos). 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 10 
 
O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 11 
 
O candidato afirma que a resposta correta seria a alternativa B, eis que pode ser substituído, 
sem alteração de sentido, pelas expressões “pelo qual” ou “por qual”. No entanto, de acordo com 
as regras ortográficas, o porque é grafado junto e sem acento quando estiver no sentido de 
causa. Assim, a frase exige a grafia “porque”, junto e sem acento, justamente por expressar 
sentido de causa. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 14 
 
O recorrente sustenta que a alternativa correta é a letra B, eis que, no período em questão o 
“que” não é pronome relativo. No entanto, a falha morfológica ocorre em classificar o “o” como 
artigo definido, eis que, no período, ele exerce a função de pronome relativo. O “que”, no período 
analisado, é pronome relativo, podendo ser substituído por aquilo. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 17 
 
O candidato limita-se a dizer que a resposta correta seria a alternativa E, sem apresentar 
quaisquer fundamentos. O item 12.3 do Edital, no entanto, esclarece que somente serão 
respondidos e divulgados os recursos se devidamente fundamentados. Dessa maneira, o 
recurso que não traz qualquer fundamentação não pode ser conhecido. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO NÃO CONHECIDO. 
 
 
Questão 18 
 
Na questão em referência todos os itens estão corretos, conforme notícia divulgada no sítio 
eletrônico http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/londres-elege-sadiq-khan-o-seu-primeiro-
prefeito-mulcumano. 

http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/londres-elege-sadiq-khan-o-seu-primeiro-prefeito-mulcumano
http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/londres-elege-sadiq-khan-o-seu-primeiro-prefeito-mulcumano


A resolução da questão, no entanto, envolve a interpretação das alternativas. A alternativa 
correta (letra C) diz que as afirmações III e IV estão corretas. Ora, se todas as afirmativas estão 
corretas, não há erro em afirmar que as afirmações III e IV estão corretas, pois essa assertiva 
não exclui a possibilidade de haver outra alternativa correta.  
Nas alternativas A, B e E a lógica exposta acima fica bastante clara: utiliza-se o vocábulo 
“apenas” no início da assertiva, excluindo, assim, a possibilidade de haver outros itens corretos 
além daqueles indicados. 
A questão, portanto, é válida e apresenta resposta correta. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 19 
 
A candidata questiona o percentual de aumento da multa, pois o aumento de R$ 85,13 para R$ 
293,47 é superior a 66%. Todavia, a nova regulamentação das infrações de trânsito ocorrida 
recentemente e bastante divulgada foi mais ampla que o reajuste de 66% do valor: algumas 
infrações foram reclassificadas, como ocorreu com a hipótese de o motorista ser flagrado falando 
ou mexendo no celular, que deixou de ser infração média e passou a ser infração gravíssima. O 
percentual de aumento deve, portanto, ser analisado considerando a nova classificação da 
infração, o que justifica o valor ter ficado bastante superior. Demais disso, o título da notícia diz 
que as multas subirão até 66%, deixando claro que nem todos os aumentos seguirão este 
percentual. 
A questão, portanto, é válida e apresenta resposta correta. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 26 
 
O candidato sustenta que todas as alternativas integram o Sistema Tributário do Município de 
São Miguel do Guamá. Ocorre que a alternativa C (indicada no gabarito preliminar) fala em taxa 
de iluminação pública, e sabe-se que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado 
por taxa, dada a indivisibilidade do serviço. Tanto assim que o STF editou Súmula Vinculante 
(SV 41) dizendo que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. 
Em compatibilidade com a Constituição da República, o Código Tributário do Município de São 
Miguel do Guamá, em seu art. 2º, IV, b, inclui no Sistema Tributário Municipal a Contribuição 
para custeio de iluminação pública. Taxa e contribuição são tributos distintos. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 32 
 
Nesta questão há 3 itens corretos: o I (art. 58, LDB), o III (art. 59-A, LDB) e o IV (art. 60, LDB). 
Para solucionar a questão, o candidato deveria atentar à forma como foram construídas as 
alternativas, especialmente no que se refere à colocação do vocábulo “apenas” para excluir que 
outros itens estivessem corretos além daqueles indicados na alternativa. 
No caso, a alternativa correta é a letra C, que diz que “o item III está correto”. Ora, se I, III e IV 
estão corretos, é possível afirmar que o item III está correto, pois isso não exclui a possibilidade 
de haver outros itens corretos. Estaria errado se a afirmação fosse “APENAS o item III está 
correto”, mas não é essa a hipótese trabalhada. 
Sob este enfoque, vejamos as demais alternativas: 
a) apenas o item I está incorreto: o item I, na verdade, está correto. O único item incorreto é o II. 
b) os itens II e IV estão incorretos: o tem IV está correto. 
d) apenas os itens I e IV estão corretos: o apenas exclui a possibilidade de outro item estar 
correto, e sabe-se que o item III também está correto. 
e) apenas os itens I e III estão corretos: o apenas exclui a possibilidade de outro item estar 
correto, e sabe-se que o item IV também está correto. 
Assim a questão é válida e não induz o candidato a erro – apenas exige bastante atenção e 
interpretação das assertivas. 
 



Em um dos recursos contra esta questão o candidato afirma que o comando da questão colocou 
a Educação Especial como uma disciplina, e não uma modalidade, o que teria comprometido a 
análise dos itens. No entanto, o comando da questão quando diz “Sobre a disciplina da Educação 
Especial na LDB (...)” utiliza o vocábulo “disciplina” como regramento, como o conjunto de 
normas aplicáveis à modalidade Educação Especial. Da leitura do comando fica clara essa 
interpretação. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 
 
Questão 37 
 
O recorrente insurge-se contra o gabarito ao argumento de que a criança a que se refere a 
questão ainda estaria no nível silábico-alfabético, na medida em que confunde ou “engole” as 
letras, e utiliza uma única letra para representar uma sílaba. 
No entanto, ao analisar a questão, verifica-se claramente que a criança escreve representando 
tantas grafias quantos fonemas tenha a palavra, ainda que não escreva ortograficamente correto. 
Essas características são típicas do nível alfabético. A alternativa correta, portanto, é a letra B, 
tal qual indicada no gabarito preliminar. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 41 
 
O recorrente sustenta que a alternativa A não apresenta uma proposição incorreta.  
O erro da assertiva, no entanto, consiste na parte final, que diz que o conteúdo é tratado de modo 
abstrato, quando, na realidade, na andragogia o conteúdo é tratado de modo imediato e direto. 
Fonte para consulta: http://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/andragogia.htm  
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
CARGO 29: PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL – 
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

 
 
Questão 10 
 
O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 14 
 
O recorrente sustenta que a alternativa correta é a letra B, eis que, no período em questão o 
“que” não é pronome relativo. No entanto, a falha morfológica ocorre em classificar o “o” como 
artigo definido, eis que, no período, ele exerce a função de pronome relativo. O “que”, no período 
analisado, é pronome relativo, podendo ser substituído por aquilo. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
 
Questão 32 
 
Nesta questão há 3 itens corretos: o I (art. 58, LDB), o III (art. 59-A, LDB) e o IV (art. 60, LDB). 
Para solucionar a questão, o candidato deveria atentar à forma como foram construídas as 
alternativas, especialmente no que se refere à colocação do vocábulo “apenas” para excluir que 
outros itens estivessem corretos além daqueles indicados na alternativa. 

http://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/andragogia.htm


No caso, a alternativa correta é a letra C, que diz que “o item III está correto”. Ora, se I, III e IV 
estão corretos, é possível afirmar que o item III está correto, pois isso não exclui a possibilidade 
de haver outros itens corretos. Estaria errado se a afirmação fosse “APENAS o item III está 
correto”, mas não é essa a hipótese trabalhada. 
Sob este enfoque, vejamos as demais alternativas: 
a) apenas o item I está incorreto: o item I, na verdade, está correto. O único item incorreto é o II. 
b) os itens II e IV estão incorretos: o tem IV está correto. 
d) apenas os itens I e IV estão corretos: o apenas exclui a possibilidade de outro item estar 
correto, e sabe-se que o item III também está correto. 
e) apenas os itens I e III estão corretos: o apenas exclui a possibilidade de outro item estar 
correto, e sabe-se que o item IV também está correto. 
Assim a questão é válida e não induz o candidato a erro – apenas exige bastante atenção e 
interpretação das assertivas. 
 
Em um dos recursos contra esta questão o candidato afirma que o comando da questão colocou 
a Educação Especial como uma disciplina, e não uma modalidade, o que teria comprometido a 
análise dos itens. No entanto, o comando da questão quando diz “Sobre a disciplina da Educação 
Especial na LDB (...)” utiliza o vocábulo “disciplina” como regramento, como o conjunto de 
normas aplicáveis à modalidade Educação Especial. Da leitura do comando fica clara essa 
interpretação. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 
 
Questão 42 
 
O recorrente argumenta que a segunda assertiva da questão, ao colocar que o fenômeno da 
repetência está presente em todas as séries do ensino fundamental, afasta-se da diretriz do MEC 
segundo a qual a repetência foi abolida nos três primeiros anos de ensino. 
Devem ser considerados dois pontos. Em primeiro lugar, a questão analisa dados e as 
consequências da repetência, utilizando informações amplamente divulgadas sobre os índices 
de repetência no ensino fundamental.  
Ademais, deve ser registrado que o PNE 2011/2010, do MEC, bem como o Parecer CNE/CEB 
11/2010, colocam o fim da repetência como uma recomendação, que pode ou não ser seguida 
pelas escolas de ensino fundamental. Assim, as assertivas da questão continuam atuais e não 
contrariam norma de observância obrigatória. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
 
CARGO 30: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO – ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

 
 
Questão 10 
 
O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 10 
 
O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 



 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
CARGO 31: TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS 

 
Questão 10 
 
O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
 
CARGO 32: PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA 

 
 
Questão 10 
 
O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 06 
 
O candidato sustenta que o termo “é que” em “Que é que o médico vai dizer?” não pode ser 
considerado partícula expletiva não pode ser retirado do período sem prejuízo de sentido. No 
entanto, ao retirarmos o “é que” do período, percebemos que o sentido permanece inalterado 
(Que o médico vai dizer? ou O que o médico vai dizer), razão pela qual o termo “é que” é 
dispensável da frase. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 10 
 
O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 14 
 
O recorrente sustenta que a alternativa correta é a letra B, eis que, no período em questão o 
“que” não é pronome relativo. No entanto, a falha morfológica ocorre em classificar o “o” como 
artigo definido, eis que, no período, ele exerce a função de pronome relativo. O “que”, no período 
analisado, é pronome relativo, podendo ser substituído por aquilo. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 22 
 



O recorrente afirmar existir erro no item II da questão, vez que a LC 01/94 proíbe o servidor de 
participar de concurso de natureza técnica, científica ou artística promovido pelo Município. Isso, 
no entanto, corresponde exatamente ao que diz a questão: II- É vedado ao servidor participar de 
concurso de natureza técnica, científica ou artística, promovido pelo Município. Proibir e vedar 
são, no contexto, sinônimos.  
Ressalte-se que a assertiva em comento encontra fundamento no art. 202, VII, LC 01/94. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 23 
 
O candidato afirma que há erro no comando da questão porque não está especificado se a Banca 
queria exigir do candidato conhecimento sobre sindicância ou processo administrativo. Ora, o 
comando é claro ao somar ambos os conteúdos, de modo que outra interpretação não há que 
não a de que a Banca exigiu conhecimento de sindicância e processo administrativo. Não há 
qualquer invalidade na questão. 
Ressalte-se que o item A, apontado pelo candidato como correto, está errado porque os 
dirigentes gerais só podem determinar a instauração de sindicância, nunca de processo 
administrativo. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 24 
 
O recorrente sustenta que sobre todos os serviços elencados nas alternativas da questão em 
referência incide o ISSQN, razão pela qual a questão estaria nula. 
No entanto, a alternativa A afirma que o ISSQN incide sobre o serviço de suporte técnico em 
informática, salvo instalação de programas de computação, dando a entender que a instalação 
de programas de computação não é fato gerador do tributo. Isso contraria o disposto no art. 26, 
I, g, LC 83/2003, que expressamente inclui a instalação de programas de computação como fato 
gerador do tributo. 
Inexiste, pois, razão para invalidar a questão. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 25 
 
O recorrente aduz que todas as hipóteses elencadas nas alternativas da questão são de isenção 
de IPTU, conforme o Código Tributário Municipal. 
No entanto, na alternativa D (indicada no gabarito preliminar), consta afirmação de que os 
imóveis pertencentes ou cedidos gratuita ou onerosamente a instituição sem fins lucrativos que 
se destine a congregar classes patronais ou trabalhadoras com a finalidade de realizar sua união, 
representação, defesa e elevação de seu nível cultural, físico ou recreativos estariam isentas de 
IPTU, o que não é verdade. O erro consiste na natureza da cessão: o art. 26, III, LC 84/2003 fala 
apenas em cessão gratuita, e não em cessão onerosa. Vale lembrar que regras isentivas devem 
ser interpretadas restritivamente, pelo que não há como conceder isenção de IPTU a bem cedido 
onerosamente, ainda que para a finalidade descrita acima. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 26 
 
O candidato sustenta que todas as alternativas integram o Sistema Tributário do Município de 
São Miguel do Guamá. Ocorre que a alternativa C (indicada no gabarito preliminar) fala em taxa 
de iluminação pública, e sabe-se que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado 
por taxa, dada a indivisibilidade do serviço. Tanto assim que o STF editou Súmula Vinculante 
(SV 41) dizendo que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. 
Em compatibilidade com a Constituição da República, o Código Tributário do Município de São 
Miguel do Guamá, em seu art. 2º, IV, b, inclui no Sistema Tributário Municipal a Contribuição 
para custeio de iluminação pública. Taxa e contribuição são tributos distintos. 



 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 30 
 
O candidato afirma que os itens I, II e IV são verdadeiros e que apenas o item III é falso. O item 
I, no entanto, apresenta vício de iniciativa: afirma que a iniciativa das leis do plano plurianual, 
diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais são da Câmara quando, na verdade, são do 
Prefeito, conforme dispõe o art. 214 da Lei Orgânica Municipal. Assim, os itens I e III são falsos 
enquanto os itens II e IV são verdadeiros. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 31 
 
O candidato alega que os itens B, C e D estariam corretos, conforme o art. 61 da LDB. O 
candidato não atentou, todavia, que no item B consta que apenas os professores habilitados em 
nível médio ou superior para a docência na educação infantil e no ensino fundamental é que 
poderiam ser considerados profissionais da educação básica, o que está errado, eis que há 
outros profissionais elencados no art. 61 da LDB. 
Da mesma maneira, o candidato não percebeu que na alternativa D há uma condicionante 
inexistente: os trabalhadores em educação portadores de diploma em pedagogia, com 
habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, são 
profissionais de educação básica independente de título de mestrado ou doutorado (na 
alternativa há vinculação à titulação). 
A questão, portanto, é plenamente compatível com o comando do art. 61, LDB. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 32 
 
Nesta questão há 3 itens corretos: o I (art. 58, LDB), o III (art. 59-A, LDB) e o IV (art. 60, LDB). 
Para solucionar a questão, o candidato deveria atentar à forma como foram construídas as 
alternativas, especialmente no que se refere à colocação do vocábulo “apenas” para excluir que 
outros itens estivessem corretos além daqueles indicados na alternativa. 
No caso, a alternativa correta é a letra C, que diz que “o item III está correto”. Ora, se I, III e IV 
estão corretos, é possível afirmar que o item III está correto, pois isso não exclui a possibilidade 
de haver outros itens corretos. Estaria errado se a afirmação fosse “APENAS o item III está 
correto”, mas não é essa a hipótese trabalhada. 
Sob este enfoque, vejamos as demais alternativas: 
a) apenas o item I está incorreto: o item I, na verdade, está correto. O único item incorreto é o II. 
b) os itens II e IV estão incorretos: o tem IV está correto. 
d) apenas os itens I e IV estão corretos: o apenas exclui a possibilidade de outro item estar 
correto, e sabe-se que o item III também está correto. 
e) apenas os itens I e III estão corretos: o apenas exclui a possibilidade de outro item estar 
correto, e sabe-se que o item IV também está correto. 
Assim a questão é válida e não induz o candidato a erro – apenas exige bastante atenção e 
interpretação das assertivas. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 
 
Questão 35 
 
O candidato afirma que as alternativas A e B estão corretas, ao passo que o gabarito preliminar 
aponta a alternativa D. 
No entanto, de acordo com o art. 24, I e § 1º do PCCR de Educação, a jornada mínima semanal 
é de 20 horas, compreendidas as horas-aula e as horas-atividade (a alternativa A diz que estão 
compreendidas no total apenas as horas-aula). 
Por outro lado, o art. 24, II, determina que a jornada máxima semanal é de 40 horas, ao passo 
que a alternativa B diz que é de 44 horas. 



Vê-se, portanto, que a única alternativa correta é a D (art. 24 § 2º), indicada no gabarito 
preliminar. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 36 
 
O recorrente expõe que a questão não está clara a respeito da elaboração da resposta correta 
e que todos os itens estariam corretos. Todavia, os itens I e IV estão errados. Vejamos: 
I- diz que o Conselho Escolar tem natureza meramente consultiva, porém o art. 10 da Resolução 
nº 19/2014 CME afirma que o CE tem também natureza deliberativa. 
IV- diz que as reuniões ordinárias do Conselho Escolar são bimestrais, quando, na verdade, o 
art. 13 § 2º da Resolução nº 19/2014 CME determina que as reuniões serão mensais. 
As únicas assertivas corretas são a II e a III, compatíveis, respectivamente, com os artigos 11, II 
e 13, caput, da Resolução nº 19/2014 CME. 
A questão, portanto, não apresenta vícios. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 43 
 
Os recorrentes sustentam que há erro de grafia no texto, eis que teria sido utilizado "estava (was, 
em inglês) associado a had (tinha, em português)", erro esse que os teria feito analisar 
equivocadamente as alternativas. 
O trecho do texto que está relacionado à alternativa A é "Eduardo Paes, the mayor of Rio, said 
Wednesday that the city had a comfortable financial situation, and had spent on stadium 
construction 1 per cent of what he spent on health education". Nesse trecho, não há qualquer 
aproximação do verbo to be com o verbo to have para justificar a irresignação dos candidatos. O 
verbo to have, inclusive, está sendo utilizado como auxiliar do verbo to spend. Nada na grafia do 
texto poderia ter induzido os candidatos a erro, pelo que os argumentos deduzidos nas razões 
recursais não devem prosperar. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 
 
CARGO 33: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Questão 05 
 
O recorrente afirma que as alternativas são incompatíveis com o comando da questão porque 
em nenhuma alternativa consta a palavra “dois”. Ocorre que o “dois” na questão foi utilizado 
como um exemplo de palavra substantivada e a orientação do comando é clara ao orientar o 
candidato a assinalar a palavra que, antecedida por um artigo, foi substantivada. Isso só ocorreu 
na alternativa A (em todas as demais alternativas as palavras precedidas de artigo já eram 
substantivos). 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 06 
 
O candidato afirma que o comando da questão estaria errado porque pede a morfologia da 
expressão "é que", e não a análise sintática, sendo que todas as alternativas estão relacionadas 
à sintaxe. Todavia, a morfologia, ao estudar as classes de palavras, abrange o estudo das 
partículas expletivas. Não há erro no comando da questão. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 10 
 



O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 14 
 
O recorrente sustenta que a alternativa correta é a letra B, eis que, no período em questão o 
“que” não é pronome relativo. No entanto, a falha morfológica ocorre em classificar o “o” como 
artigo definido, eis que, no período, ele exerce a função de pronome relativo. O “que”, no período 
analisado, é pronome relativo, podendo ser substituído por aquilo. 
 
Em outro recurso, um candidato alega que todos os itens estariam corretos, inclusive a 
alternativa A, apontada pelo gabarito preliminar como a única assertiva incorreta. Faz-se, aqui, 
necessário reiterar o que foi exposto no parágrafo anterior: a falha morfológica ocorre em 
classificar o “o” como artigo definido, eis que, no período, ele exerce a função de pronome 
relativo. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 
 
Questão 18 
 
Na questão em referência todos os itens estão corretos, conforme notícia divulgada no sítio 
eletrônico http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/londres-elege-sadiq-khan-o-seu-primeiro-
prefeito-mulcumano. 
A resolução da questão, no entanto, envolve a interpretação das alternativas. A alternativa 
correta (letra C) diz que as afirmações III e IV estão corretas. Ora, se todas as afirmativas estão 
corretas, não há erro em afirmar que as afirmações III e IV estão corretas, pois essa assertiva 
não exclui a possibilidade de haver outra alternativa correta.  
Nas alternativas A, B e E a lógica exposta acima fica bastante clara: utiliza-se o vocábulo 
“apenas” no início da assertiva, excluindo, assim, a possibilidade de haver outros itens corretos 
além daqueles indicados. 
A questão, portanto, é válida e apresenta resposta correta. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 20 
 
O recorrente afirma que o item II não poderia ser considerado correto porque a matéria a que se 
refere o comando da questão em momento algum afirma que a tecnologia favorecerá o trabalho 
do Corpo de Bombeiros. 
Ao acessar a notícia na íntegra, porém, constata-se referência expressa nesse sentido: 
 
"A major Ciléa acredita que a tecnologia vem para ajudar o Corpo de Bombeiros a equipar-se de 
forma moderna, garantindo resultados mais eficazes nas operações. ‘Ao monitorarmos a erosão 
em Mosqueiro, por exemplo, levamos em média dois dias percorrendo toda a extensão litorânea 
e necessitando de vários agentes. Com o drone, em um dia obtemos toda a informação 
necessária, podendo finalizar o quanto antes o relatório final”, ponderou. O equipamento poderá 
ajudar em outras frentes de trabalho também, como em situações de afogamento, controle das 
praias no mês de julho e monitoramento de incêndios". (fonte: 
http://www.ormnews.com.br/noticia/defesa-civil-testa-uso-de-drone-para-monitorar-erosao) 
 
A irresignação do candidato quanto ao item II, portanto, não merece prosperar. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
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Questão 23 
 
O candidato afirma que há duas respostas corretas: as alternativas A e B (esta última indicada 
no gabarito preliminar). 
Ressalte-se que o item A, apontado pelo candidato como correto, está errado porque os diretores 
gerais só podem determinar a instauração de sindicância, nunca de processo administrativo. É 
o que se depreende do art. 221, I e II, LC 01/94: 
 
"Art. 221. São competentes para determinar a apuração de irregularidade: 
I- O Prefeito Municipal, o Presidente da Câmara, os Secretários Municipais, ou autoridades do 
mesmo nível e os dirigentes de Autarquias e Fundações, quando se tratar de processo 
administrativo; 
II- as autoridades referidas no inciso anterior e os Diretores Gerais das Secretarias ou cargos do 
mesmo nível do Executivo e Legislativo, quando se tratar de sindicância". 
 
Nota-se, pois, que as autoridades elencadas no inciso I podem determinar a instauração de 
processo administrativo e de sindicância, enquanto que os Diretores Gerais ou cargos do mesmo 
nível somente podem instaurar sindicância. A alternativa A erra por conferir aos Diretores Gerais 
legitimidade que a Lei não lhes atribui. 
 
Em outro recurso um candidato afirma que o comando da questão deveria se referir às comissões 
processuais, já que a sindicância faz parte do processo administrativo. Sindicância e processo 
administrativo, porém, são institutos distintos e não raro há sindicância sem processo 
administrativo. Não há qualquer equívoco no comando da questão que possa ter induzido o 
candidato a erro. 
 
Outro recurso afirma que os candidatos que estudaram pela legislação fornecida no portal 
eletrônico da Prefeitura teriam sido prejudicados porque o conteúdo da LC 01/94 estaria 
incompleto e ilegível. No entanto, as provas foram elaboradas com base na exata legislação 
disponível no sítio eletrônico da Prefeitura, exatamente porque ela seria a mais acessada pelos 
candidatos, e o conteúdo necessário para a resolução da questão ora analisada está legível e 
completo. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
 
Questão 29 
 
O recorrente afirma que a alternativa B também estaria incorreta porque no art. 224, II, da Lei 
Orgânica do Município, consta a seguinte redação "cinquenta por cento do produto da 
arrecadação do imposto da União com a propriedade rural, relativos aos imóveis nela situados". 
Sustenta que, como a Lei usou "nela" e não "nele", não pode estar se referindo ao Município. 
O equívoco da grafia na Lei não lhe retira o sentido, muito menos invalida a questão. O dispositivo 
em comento diz respeito à repartição de receitas tributárias e espelha o que determina a 
Constituição da República, art. 158, II (Art. 158. Pertencem aos Municípios. II - cinquenta por 
cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, 
relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se 
refere o art. 153, § 4º, III). 
A norma guardada pelo art. 224, II, Lei Orgânica do Município de São Miguel do Guamá é 
exatamente o que enuncia a alternativa B da questão: 50% do ITR relativo aos imóveis situados 
no território do Município, a ele pertence. 
A questão, portanto, não apresenta qualquer equívoco. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 32 
 
Nesta questão há 3 itens corretos: o I (art. 58, LDB), o III (art. 59-A, LDB) e o IV (art. 60, LDB). 



Para solucionar a questão, o candidato deveria atentar à forma como foram construídas as 
alternativas, especialmente no que se refere à colocação do vocábulo “apenas” para excluir que 
outros itens estivessem corretos além daqueles indicados na alternativa. 
No caso, a alternativa correta é a letra C, que diz que “o item III está correto”. Ora, se I, III e IV 
estão corretos, é possível afirmar que o item III está correto, pois isso não exclui a possibilidade 
de haver outros itens corretos. Estaria errado se a afirmação fosse “APENAS o item III está 
correto”, mas não é essa a hipótese trabalhada. 
Sob este enfoque, vejamos as demais alternativas: 
a) apenas o item I está incorreto: o item I, na verdade, está correto. O único item incorreto é o II. 
b) os itens II e IV estão incorretos: o tem IV está correto. 
d) apenas os itens I e IV estão corretos: o apenas exclui a possibilidade de outro item estar 
correto, e sabe-se que o item III também está correto. 
e) apenas os itens I e III estão corretos: o apenas exclui a possibilidade de outro item estar 
correto, e sabe-se que o item IV também está correto. 
Assim a questão é válida e não induz o candidato a erro – apenas exige bastante atenção e 
interpretação das assertivas. 
 
Em um dos recursos contra esta questão o candidato afirma que o comando da questão colocou 
a Educação Especial como uma disciplina, e não uma modalidade, o que teria comprometido a 
análise dos itens. No entanto, o comando da questão quando diz “Sobre a disciplina da Educação 
Especial na LDB (...)” utiliza o vocábulo “disciplina” como regramento, como o conjunto de 
normas aplicáveis à modalidade Educação Especial. Da leitura do comando fica clara essa 
interpretação. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 
 
Questão 38 
 
O recorrente alega que a resposta correta é a alternativa A, eis que as linguagens emotiva e 
conativa estão presentes (a conativa ocorreria no último parágrafo). 
Todavia, a função referencial pode ser observada no terceiro parágrafo, em que o autor 
apresenta a ideia usando a terceira pessoa, em linguagem denotativa. 
Para que a função conativa ou apelativa estivesse presente, seria necessária a inclusão do editor 
pelo emprego da primeira pessoa, o que não ocorre no texto. 
A única resposta correta, portanto, é a alternativa B. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 
 
Questão 40 
 
O recorrente sustenta que a questão apresenta duas alternativas corretas: a D e a E (indicada 
no gabarito preliminar). Na alternativa D, porém, o sujeito é "tecnologia", que aparece no período 
antes do predicado, não podendo, por isso, ser considerada com resposta correta. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 
 
Questão 46 
 
O candidato limita-se a dizer que a resposta correta é a letra A, sem apresentar quaisquer 
fundamentos. O item 12.3 do Edital, no entanto, esclarece que somente serão respondidos e 
divulgados os recursos se devidamente fundamentados. Dessa maneira, o recurso que não traz 
qualquer fundamentação não pode ser conhecido. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO NÃO CONHECIDO. 
 
Questão 50 
 
O recorrente afirma que o item II está errado e que ele seria inclusive ofensivo às pessoas que 
não se expressam bem, porém não oferece literatura para confrontar a assertiva, nem demonstra 



que a concepção que vê a linguagem como um pensamento encara quem se expressa mal dessa 
forma. Discordar de uma concepção não significa negar-lhe existência. 
O item II pode ser extraído da obra Concepção de Linguagem e ensino de língua 
portuguesa<Nedes,Maria Lúcia Cavalli./Dimensões Comunicativas no Ensino de Línguas-
Almeida Filho. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
CARGO 34: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

 
Questão 10 
 
O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 18 
 
Na questão em referência todos os itens estão corretos, conforme notícia divulgada no sítio 
eletrônico http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/londres-elege-sadiq-khan-o-seu-primeiro-
prefeito-mulcumano. 
A resolução da questão, no entanto, envolve a interpretação das alternativas. A alternativa 
correta (letra C) diz que as afirmações III e IV estão corretas. Ora, se todas as afirmativas estão 
corretas, não há erro em afirmar que as afirmações III e IV estão corretas, pois essa assertiva 
não exclui a possibilidade de haver outra alternativa correta.  
Nas alternativas A, B e E a lógica exposta acima fica bastante clara: utiliza-se o vocábulo 
“apenas” no início da assertiva, excluindo, assim, a possibilidade de haver outros itens corretos 
além daqueles indicados. 
A questão, portanto, é válida e apresenta resposta correta. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 19 
 
O candidato questiona o percentual de aumento da multa, pois o aumento de R$ 85,13 para R$ 
293,47 é superior a 66%. Todavia, a nova regulamentação das infrações de trânsito ocorrida 
recentemente e bastante divulgada foi mais ampla que o reajuste de 66% do valor: algumas 
infrações foram reclassificadas, como ocorreu com a hipótese de o motorista ser flagrado falando 
ou mexendo no celular, que deixou de ser infração média e passou a ser infração gravíssima. O 
percentual de aumento deve, portanto, ser analisado considerando a nova classificação da 
infração, o que justifica o valor ter ficado bastante superior. 
A questão, portanto, é válida e apresenta resposta correta. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 21 
 
O recorrente afirma que a resposta correta da questão em referência é a alternativa B. 
Aparentemente ocorreu um equívoco quanto no momento em que o candidato conferiu suas 
respostas, eis que no gabarito preliminar a resposta correta é justamente a alternativa B. Não 
há, pois, o que ser alterado no gabarito. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
 
Questão 43 
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O candidato sustenta que a questão é inválida porque a terceira parcela seria de R$ 380,00, 
valor este não contemplado em quaisquer das alternativas. 
Se o comprador pagou 1/4 de R$ 1600,00, significa que o saldo devedor é de R$ 1200,00. Esse 
saldo será pago em 4 parcelas, cujos valores formam uma PA de razão R$ 40,00. Assim temos: 
1ª parcela = x; 
2ª parcela = x + 40; 
3ª parcela = x + 80; 
4ª parcela = x + 120. 
Logo: 
x + (x + 40) + (x + 80) + (x + 120) = 1200 
4x = 1200 - 40 - 80 - 120 
4x = 960 
x = 240. 
Sabendo que a 3ª parcela equivale a x + 80, temos que a 3ª parcela = 240 + 80 = 320. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 48 
 
O candidato sustenta que faltou referir qual o tipo de geladeira ou se a questão exigia o número 
total de peças. Forneceu como solução a multiplicação da linha da matriz peça pela coluna da 
matriz aço inox, encontrando como resultado 20 peças B para a geladeira do tipo X e 50 peças 
B para a geladeira do tipo Y. 
A premissa do candidato, contudo, é equivocada, eis que ele simplesmente multiplicou uma única 
linha de uma matriz por uma única coluna de outra, quando, na verdade, tinha que fazer a 
multiplicação das duas matrizes, chegando a uma matriz 3 x 3: 
 

 BRANCA COR INOX 

PEÇA A 14 20 28 

PEÇA B 19 18 38 

PEÇA C 24 32 48 
 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
 
CARGO 35: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

 
Questão 02 
 
O candidato aponta como correta a alternativa C, ao argumento de que a causa deve anteceder 
um fenômeno, uma consequência. No entanto, a única alternativa que apresenta relação de 
causa e consequência é B, pois como os homens comuns não veem essas estrelas (algo ocorre). 
Na alternativa A, há ideia de comparação; na alternativa C, de conformidade; na alternativa D, 
de comparação; e na alternativa E, de comparação. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 05 
 
O recorrente afirma que as alternativas são incompatíveis com o comando da questão porque 
em nenhuma alternativa consta a palavra “dois”. Ocorre que o “dois” na questão foi utilizado 
como um exemplo de palavra substantivada e a orientação do comando é clara ao orientar o 
candidato a assinalar a palavra que, antecedida por um artigo, foi substantivada. Isso só ocorreu 
na alternativa A (em todas as demais alternativas as palavras precedidas de artigo já eram 
substantivos). 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 



 
Questão 10 
 
O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 18 
 
Na questão em referência todos os itens estão corretos, conforme notícia divulgada no sítio 
eletrônico http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/londres-elege-sadiq-khan-o-seu-primeiro-
prefeito-mulcumano. 
A resolução da questão, no entanto, envolve a interpretação das alternativas. A alternativa 
correta (letra C) diz que as afirmações III e IV estão corretas. Ora, se todas as afirmativas estão 
corretas, não há erro em afirmar que as afirmações III e IV estão corretas, pois essa assertiva 
não exclui a possibilidade de haver outra alternativa correta.  
Nas alternativas A, B e E a lógica exposta acima fica bastante clara: utiliza-se o vocábulo 
“apenas” no início da assertiva, excluindo, assim, a possibilidade de haver outros itens corretos 
além daqueles indicados. 
A questão, portanto, é válida e apresenta resposta correta. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 32 
 
Nesta questão há 3 itens corretos: o I (art. 58, LDB), o III (art. 59-A, LDB) e o IV (art. 60, LDB). 
Para solucionar a questão, o candidato deveria atentar à forma como foram construídas as 
alternativas, especialmente no que se refere à colocação do vocábulo “apenas” para excluir que 
outros itens estivessem corretos além daqueles indicados na alternativa. 
No caso, a alternativa correta é a letra C, que diz que “o item III está correto”. Ora, se I, III e IV 
estão corretos, é possível afirmar que o item III está correto, pois isso não exclui a possibilidade 
de haver outros itens corretos. Estaria errado se a afirmação fosse “APENAS o item III está 
correto”, mas não é essa a hipótese trabalhada. 
Sob este enfoque, vejamos as demais alternativas: 
a) apenas o item I está incorreto: o item I, na verdade, está correto. O único item incorreto é o II. 
b) os itens II e IV estão incorretos: o tem IV está correto. 
d) apenas os itens I e IV estão corretos: o apenas exclui a possibilidade de outro item estar 
correto, e sabe-se que o item III também está correto. 
e) apenas os itens I e III estão corretos: o apenas exclui a possibilidade de outro item estar 
correto, e sabe-se que o item IV também está correto. 
Assim a questão é válida e não induz o candidato a erro – apenas exige bastante atenção e 
interpretação das assertivas. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 
 
Questão 48 
 
Os candidatos alegam que há duas alternativas D na prova, o que os confundiu no momento de 
analisar as questões e preencher o cartão resposta. 
Muito embora a alternativa correta seja a letra B e, por isso, a duplicidade de letras fosse 
indiferente à resolução da questão, o certo é que o edital determina que as questões terão 5 
alternativas: A, B, C, D e E, pelo que uma questão com duas alternativas D viola o edital. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA ANULAR A 
QUESTÃO. 
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CARGO 36: PROFESSOR DE FÍSICA 

 
 
Questão 10 
 
O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 32 
 
Nesta questão há 3 itens corretos: o I (art. 58, LDB), o III (art. 59-A, LDB) e o IV (art. 60, LDB). 
Para solucionar a questão, o candidato deveria atentar à forma como foram construídas as 
alternativas, especialmente no que se refere à colocação do vocábulo “apenas” para excluir que 
outros itens estivessem corretos além daqueles indicados na alternativa. 
No caso, a alternativa correta é a letra C, que diz que “o item III está correto”. Ora, se I, III e IV 
estão corretos, é possível afirmar que o item III está correto, pois isso não exclui a possibilidade 
de haver outros itens corretos. Estaria errado se a afirmação fosse “APENAS o item III está 
correto”, mas não é essa a hipótese trabalhada. 
Sob este enfoque, vejamos as demais alternativas: 
a) apenas o item I está incorreto: o item I, na verdade, está correto. O único item incorreto é o II. 
b) os itens II e IV estão incorretos: o tem IV está correto. 
d) apenas os itens I e IV estão corretos: o apenas exclui a possibilidade de outro item estar 
correto, e sabe-se que o item III também está correto. 
e) apenas os itens I e III estão corretos: o apenas exclui a possibilidade de outro item estar 
correto, e sabe-se que o item IV também está correto. 
Assim a questão é válida e não induz o candidato a erro – apenas exige bastante atenção e 
interpretação das assertivas. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 
 
CARGO 37: PROFESSOR DE QUÍMICA 

 
Questão 05 
 
O recorrente afirma que as alternativas são incompatíveis com o comando da questão porque 
em nenhuma alternativa consta a palavra “dois”. Ocorre que o “dois” na questão foi utilizado 
como um exemplo de palavra substantivada e a orientação do comando é clara ao orientar o 
candidato a assinalar a palavra que, antecedida por um artigo, foi substantivada. Isso só ocorreu 
na alternativa A (em todas as demais alternativas as palavras precedidas de artigo já eram 
substantivos). 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 06 
 
O candidato sustenta que o termo “é que” em “Que é que o médico vai dizer?” não pode ser 
considerado partícula expletiva não pode ser retirado do período sem prejuízo de sentido. No 
entanto, ao retirarmos o “é que” do período, percebemos que o sentido permanece inalterado 
(Que o médico vai dizer? ou O que o médico vai dizer), razão pela qual o termo “é que” é 
dispensável da frase. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 09 
 



O recorrente afirma que a palavra mazela, indicada na alternativa C, não possui relação 
semântica com o complemento da frase.  
O comando da questão pede para que o candidato complete adequadamente a palavra omitida 
em "A senhora não escapará desta". O texto colacionado no início da prova, o autor narra 
suposto diálogo entre uma paciente e seu médico, em que este informa que a paciente não 
escapará e que morrerá. Conclui-se, portanto, que o médico afirma que a paciente não escapará 
desta doença, desta mazela, e por isso morrerá. A alternativa C, portanto, é a única que completa 
adequadamente a frase. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
 
Questão 10 
 
O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 19 
 
O candidato questiona o percentual de aumento da multa, pois o aumento de R$ 85,13 para R$ 
293,47 é superior a 66%. Todavia, a nova regulamentação das infrações de trânsito ocorrida 
recentemente e bastante divulgada foi mais ampla que o reajuste de 66% do valor: algumas 
infrações foram reclassificadas, como ocorreu com a hipótese de o motorista ser flagrado falando 
ou mexendo no celular, que deixou de ser infração média e passou a ser infração gravíssima. O 
percentual de aumento deve, portanto, ser analisado considerando a nova classificação da 
infração, o que justifica o valor ter ficado bastante superior. 
O recorrente sustenta ainda que a alternativa D também estaria errada porque na quinta-feira 
que antecedeu a prova a presidente Dilma Rousseff estava afastada do cargo. 
Todavia, a interpretação dos itens não pode ser dissociada do comando da questão. No comando 
há expressa referência à data da notícia (06/05/2016, sexta-feira), quando a presidente Dilma 
Rousseff ainda não havia sido afastada. O comando também orienta que o candidato relacione 
os itens à notícia, pelo que se infere que, no aspecto temporal, é para ser considerada a quinta-
feira véspera da publicação da notícia. 
A questão, portanto, é válida e apresenta resposta correta. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 20 
 
O candidato afirma que o item IV dá a entender que qualquer pessoa pode adquirir e manipular 
drones, o que estaria errado porque, para tanto, seria necessária autorização formal, prevista 
em lei.  
Ocorre que, de fato, qualquer pessoa pode adquirir um drone, independente de autorização 
formal. Sequer há lei específica sobre isso - o que existe são regulamentações da Aeronáutica 
e da ANAC sobre a utilização dos aparelhos para garantir a segurança das pessoas, mas 
ninguém é impedido de ter um drone. 
O item IV está correto. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 26 
 
O candidato sustenta que todas as alternativas integram o Sistema Tributário do Município de 
São Miguel do Guamá. Ocorre que a alternativa C (indicada no gabarito preliminar) fala em taxa 
de iluminação pública, e sabe-se que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado 



por taxa, dada a indivisibilidade do serviço. Tanto assim que o STF editou Súmula Vinculante 
(SV 41) dizendo que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. 
Em compatibilidade com a Constituição da República, o Código Tributário do Município de São 
Miguel do Guamá, em seu art. 2º, IV, b, inclui no Sistema Tributário Municipal a Contribuição 
para custeio de iluminação pública. Taxa e contribuição são tributos distintos. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 31 
 
O candidato alega que os itens B, C e D estariam corretos, conforme o art. 61 da LDB. O 
candidato não atentou, todavia, que no item B consta que apenas os professores habilitados em 
nível médio ou superior para a docência na educação infantil e no ensino fundamental é que 
poderiam ser considerados profissionais da educação básica, o que está errado, eis que há 
outros profissionais elencados no art. 61 da LDB. 
Da mesma maneira, o candidato não percebeu que na alternativa D há uma condicionante 
inexistente: os trabalhadores em educação portadores de diploma em pedagogia, com 
habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, são 
profissionais de educação básica independente de título de mestrado ou doutorado (na 
alternativa há vinculação à titulação). 
A questão, portanto, é plenamente compatível com o comando do art. 61, LDB. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 36 

 
Houve um erro material na questão, em que não apareceram as setas das reações 
equacionadas, razão pela qual a questão deve ser anulada.  
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA ANULAR A 
QUESTÃO. 
 
Questão 37 
 

Al4C3 + H2O  →  CH4  +  Al(OH)3 

1º tem que balancear a equação: 
Al4C3 + 12H2O  →  3CH4  +  4Al(OH)3 
1440 --------100%       144g Al4C3 -------- 3 . 22,4L  CH4 

X -------------80%         1152g ------------  x 

X = 1152g           x = 537,2 L de CH4  

 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
 
Questão 38 
 
A fenilalanina é um aminoácido essencial e o açúcar é um carbohidrato, cujos grupos funcionais 
são POLIOL e ALDEÍDO. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 41 
 
A reação é endotérmica no sentido direto. 
O aumento da temperatura desloca o equilíbrio para o sentido direto (endotérimco – absorção 
de calor) 
 



Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 42 
 
A VIT. C é polar pelas hidroxilas presentes, sendo bem dissolvida em água, o que faz com que 
seja eliminada rapidamente pelo organismo, necessitando de ingestão contínua. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
 
Questão 46 
 
O bicarbonato de sódio é NaHCO3. Apresenta ainda um H+, sendo hidrógenossal e, como é 
formado pela reação entre NaOH (base forte) e H2CO3(ácido fraco) apresenta caráter básico ou 
alcalino. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 47 
 
Os candidatos alegam que há duas respostas idênticas na prova, o que os confundiu no 
momento de analisar as questões e preencher o cartão resposta. 
Muito embora a alternativa correta seja a letra E e, por isso, a duplicidade de números fosse 
indiferente à resolução da questão, o certo é que o edital determina que as questões terão 5 
alternativas: A, B, C, D e E, todas diferentes, pelo que uma questão com duas alternativas iguais 
viola o edital. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA ANULAR A 
QUESTÃO. 
 
 
 
CARGO 38: PROFESSOR DE BIOLOGIA 

 
 
Questão 10 
 
O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 18 
 
Na questão em referência todos os itens estão corretos, conforme notícia divulgada no sítio 
eletrônico http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/londres-elege-sadiq-khan-o-seu-primeiro-
prefeito-mulcumano. 
A resolução da questão, no entanto, envolve a interpretação das alternativas. A alternativa 
correta (letra C) diz que as afirmações III e IV estão corretas. Ora, se todas as afirmativas estão 
corretas, não há erro em afirmar que as afirmações III e IV estão corretas, pois essa assertiva 
não exclui a possibilidade de haver outra alternativa correta.  
Nas alternativas A, B e E a lógica exposta acima fica bastante clara: utiliza-se o vocábulo 
“apenas” no início da assertiva, excluindo, assim, a possibilidade de haver outros itens corretos 
além daqueles indicados. 
A questão, portanto, é válida e apresenta resposta correta. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/londres-elege-sadiq-khan-o-seu-primeiro-prefeito-mulcumano
http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/londres-elege-sadiq-khan-o-seu-primeiro-prefeito-mulcumano


 
Questão 20 
 
Embora o candidato coloque no recurso o nº 19, os fundamentos referem-se à questão 20, pelo 
que a análise será feita com base na questão 20. 
 
O recorrente afirma que o item II não poderia ser considerado correto porque a matéria a que se 
refere o comando da questão em momento algum afirma que a tecnologia favorecerá o trabalho 
do Corpo de Bombeiros. 
Ao acessar a notícia na íntegra, porém, constata-se referência expressa nesse sentido: 
 
"A major Ciléa acredita que a tecnologia vem para ajudar o Corpo de Bombeiros a equipar-se de 
forma moderna, garantindo resultados mais eficazes nas operações. ‘Ao monitorarmos a erosão 
em Mosqueiro, por exemplo, levamos em média dois dias percorrendo toda a extensão litorânea 
e necessitando de vários agentes. Com o drone, em um dia obtemos toda a informação 
necessária, podendo finalizar o quanto antes o relatório final”, ponderou. O equipamento poderá 
ajudar em outras frentes de trabalho também, como em situações de afogamento, controle das 
praias no mês de julho e monitoramento de incêndios". (fonte: 
http://www.ormnews.com.br/noticia/defesa-civil-testa-uso-de-drone-para-monitorar-erosao) 
 
A irresignação do candidato quanto ao item II, portanto, não merece prosperar. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 32 
 
Nesta questão há 3 itens corretos: o I (art. 58, LDB), o III (art. 59-A, LDB) e o IV (art. 60, LDB). 
Para solucionar a questão, o candidato deveria atentar à forma como foram construídas as 
alternativas, especialmente no que se refere à colocação do vocábulo “apenas” para excluir que 
outros itens estivessem corretos além daqueles indicados na alternativa. 
No caso, a alternativa correta é a letra C, que diz que “o item III está correto”. Ora, se I, III e IV 
estão corretos, é possível afirmar que o item III está correto, pois isso não exclui a possibilidade 
de haver outros itens corretos. Estaria errado se a afirmação fosse “APENAS o item III está 
correto”, mas não é essa a hipótese trabalhada. 
Sob este enfoque, vejamos as demais alternativas: 
a) apenas o item I está incorreto: o item I, na verdade, está correto. O único item incorreto é o II. 
b) os itens II e IV estão incorretos: o tem IV está correto. 
d) apenas os itens I e IV estão corretos: o apenas exclui a possibilidade de outro item estar 
correto, e sabe-se que o item III também está correto. 
e) apenas os itens I e III estão corretos: o apenas exclui a possibilidade de outro item estar 
correto, e sabe-se que o item IV também está correto. 
Assim a questão é válida e não induz o candidato a erro – apenas exige bastante atenção e 
interpretação das assertivas. 
Em um dos recursos contra esta questão o candidato afirma que o comando da questão colocou 
a Educação Especial como uma disciplina, e não uma modalidade, o que teria comprometido a 
análise dos itens. No entanto, o comando da questão quando diz “Sobre a disciplina da Educação 
Especial na LDB (...)” utiliza o vocábulo “disciplina” como regramento, como o conjunto de 
normas aplicáveis à modalidade Educação Especial. Da leitura do comando fica clara essa 
interpretação. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 
 
Questão 39 
 
O recorrente afirma que a resposta apontada como correta apresenta dois erros: a) a palavra 
nicho não veio acompanhada de ecológico e b) o comando da questão não permite saber se 
gado bovino e gado ovino são da mesma espécie. 
Com relação a não estar escrito nicho ecológico, isso não prejudica a compreensão da questão, 
muito menos faz perder o sentido da frase. No contexto, é óbvio que trata-se de nicho ecológico. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/defesa-civil-testa-uso-de-drone-para-monitorar-erosao


Quanto às espécies, gado bovino e gado ovino pertencem a espécies diferentes, levando à 
inelutável conclusão de que o objetivo é evitar uma competição interespecífica severa. Não há 
como considerar que gado bovino e gado ovino pertençam à mesma espécie. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
CARGO 39: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

 
Questão 05 
 
O candidato limita-se a dizer que discorda do gabarito, sem apresentar quaisquer fundamentos. 
O item 12.3 do Edital, no entanto, esclarece que somente serão respondidos e divulgados os 
recursos se devidamente fundamentados. Dessa maneira, o recurso que não traz qualquer 
fundamentação não pode ser conhecido. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO NÃO CONHECIDO. 
 
Questão 07 
 
O candidato afirma que a questão está mal formulada e ambígua, pois o comando refere-se à 
forma "requerem", conjugada na terceira pessoa do plural, e a alternativa correta exige que o 
candidato pense no verbo no infinitivo. 
A questão exige que o candidato reconheça que o verbo requerer somente é irregular quando 
conjugado na primeira pessoa do presente do indicativo. O comando não diz para analisar a 
palavra requerem, mas sim o verbo. Não há indução do candidato ao erro, na medida em que, 
além de o comando ser claro no sentido de fazer com que o candidato raciocine sobre a forma 
verbal, a única alternativa possível é a D, tal qual indicada no gabarito preliminar. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 08 
 
O recorrente afirma que a alternativa A está incorreta porque oração apositiva é iniciada sempre 
por "que" ou "se". Essa regra, porém, não é verdadeira. Oração apositiva é aquela que exerce 
função de aposto da oração principal, ela é explicativa. A sinalização de uma oração apositiva 
pode ocorrer com os dois pontos, como no caso da questão. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO NÃO CONHECIDO. 
 
Questão 10 
 
O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 18 
 
Na questão em referência todos os itens estão corretos, conforme notícia divulgada no sítio 
eletrônico http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/londres-elege-sadiq-khan-o-seu-primeiro-
prefeito-mulcumano. 
A resolução da questão, no entanto, envolve a interpretação das alternativas. A alternativa 
correta (letra C) diz que as afirmações III e IV estão corretas. Ora, se todas as afirmativas estão 
corretas, não há erro em afirmar que as afirmações III e IV estão corretas, pois essa assertiva 
não exclui a possibilidade de haver outra alternativa correta.  

http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/londres-elege-sadiq-khan-o-seu-primeiro-prefeito-mulcumano
http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/londres-elege-sadiq-khan-o-seu-primeiro-prefeito-mulcumano


Nas alternativas A, B e E a lógica exposta acima fica bastante clara: utiliza-se o vocábulo 
“apenas” no início da assertiva, excluindo, assim, a possibilidade de haver outros itens corretos 
além daqueles indicados. 
A questão, portanto, é válida e apresenta resposta correta. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 32 
 
Nesta questão há 3 itens corretos: o I (art. 58, LDB), o III (art. 59-A, LDB) e o IV (art. 60, LDB). 
Para solucionar a questão, o candidato deveria atentar à forma como foram construídas as 
alternativas, especialmente no que se refere à colocação do vocábulo “apenas” para excluir que 
outros itens estivessem corretos além daqueles indicados na alternativa. 
No caso, a alternativa correta é a letra C, que diz que “o item III está correto”. Ora, se I, III e IV 
estão corretos, é possível afirmar que o item III está correto, pois isso não exclui a possibilidade 
de haver outros itens corretos. Estaria errado se a afirmação fosse “APENAS o item III está 
correto”, mas não é essa a hipótese trabalhada. 
Sob este enfoque, vejamos as demais alternativas: 
a) apenas o item I está incorreto: o item I, na verdade, está correto. O único item incorreto é o II. 
b) os itens II e IV estão incorretos: o tem IV está correto. 
d) apenas os itens I e IV estão corretos: o apenas exclui a possibilidade de outro item estar 
correto, e sabe-se que o item III também está correto. 
e) apenas os itens I e III estão corretos: o apenas exclui a possibilidade de outro item estar 
correto, e sabe-se que o item IV também está correto. 
Assim a questão é válida e não induz o candidato a erro – apenas exige bastante atenção e 
interpretação das assertivas. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 
 
Questão 50 
 
Os recorrentes sustentam que há erro no gabarito, eis que a única alternativa incorreta é a letra 
E. 
Analisando a prova e a literatura de referência, constatou-se que, de fato, ocorreu um equívoco 
na publicação do gabarito. O gabarito correto da questão é a alternativa E. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E DEFERIDOS, PARA ALTERAR O 
GABARITO PARA A LETRA E. 
 
 
CARGO 40: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

 
Questão 06 
 
O candidato sustenta que o termo “é que” em “Que é que o médico vai dizer?” não pode ser 
considerado partícula expletiva não pode ser retirado do período sem prejuízo de sentido. No 
entanto, ao retirarmos o “é que” do período, percebemos que o sentido permanece inalterado 
(Que o médico vai dizer? ou O que o médico vai dizer), razão pela qual o termo “é que” é 
dispensável da frase. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
 
Questão 10 
 
O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 



 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
CARGO 41: PROFESSOR DE ENSINO DAS ARTES 

 
Questão 10 
 
O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
CARGO 42: PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 

 
Questão 10 
 
O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
CARGO 43: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
Questão 05 
 
O recorrente afirma que as alternativas são incompatíveis com o comando da questão porque 
em nenhuma alternativa consta a palavra “dois”. Ocorre que o “dois” na questão foi utilizado 
como um exemplo de palavra substantivada e a orientação do comando é clara ao orientar o 
candidato a assinalar a palavra que, antecedida por um artigo, foi substantivada. Isso só ocorreu 
na alternativa A (em todas as demais alternativas as palavras precedidas de artigo já eram 
substantivos). 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 10 
 
O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 17 
 
O candidato limita-se a dizer que a resposta correta é a letra E, sem apresentar quaisquer 
fundamentos. O item 12.3 do Edital, no entanto, esclarece que somente serão respondidos e 
divulgados os recursos se devidamente fundamentados. Dessa maneira, o recurso que não traz 
qualquer fundamentação não pode ser conhecido. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO NÃO CONHECIDO. 
 
Questão 18 



 
Na questão em referência todos os itens estão corretos, conforme notícia divulgada no sítio 
eletrônico http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/londres-elege-sadiq-khan-o-seu-primeiro-
prefeito-mulcumano. 
A resolução da questão, no entanto, envolve a interpretação das alternativas. A alternativa 
correta (letra C) diz que as afirmações III e IV estão corretas. Ora, se todas as afirmativas estão 
corretas, não há erro em afirmar que as afirmações III e IV estão corretas, pois essa assertiva 
não exclui a possibilidade de haver outra alternativa correta.  
Nas alternativas A, B e E a lógica exposta acima fica bastante clara: utiliza-se o vocábulo 
“apenas” no início da assertiva, excluindo, assim, a possibilidade de haver outros itens corretos 
além daqueles indicados. 
A questão, portanto, é válida e apresenta resposta correta. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 26 
 
O candidato sustenta que todas as alternativas integram o Sistema Tributário do Município de 
São Miguel do Guamá. Ocorre que a alternativa C (indicada no gabarito preliminar) fala em taxa 
de iluminação pública, e sabe-se que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado 
por taxa, dada a indivisibilidade do serviço. Tanto assim que o STF editou Súmula Vinculante 
(SV 41) dizendo que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. 
Em compatibilidade com a Constituição da República, o Código Tributário do Município de São 
Miguel do Guamá, em seu art. 2º, IV, b, inclui no Sistema Tributário Municipal a Contribuição 
para custeio de iluminação pública. Taxa e contribuição são tributos distintos. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 29 
 
O recorrente afirma que a alternativa B também estaria incorreta. No entanto, a alternativa B está 
fundamentara no art. 224, II, da Lei Orgânica do Município, que diz: "cinquenta por cento do 
produto da arrecadação do imposto da União com a propriedade rural, relativos aos imóveis nela 
situados".  
O dispositivo em comento diz respeito à repartição de receitas tributárias e espelha o que 
determina a Constituição da República, art. 158, II (Art. 158. Pertencem aos Municípios. II - 
cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade 
territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da 
opção a que se refere o art. 153, § 4º, III). 
A norma guardada pelo art. 224, II, Lei Orgânica do Município de São Miguel do Guamá é 
exatamente o que enuncia a alternativa B da questão: 50% do ITR relativo aos imóveis situados 
no território do Município, a ele pertence. 
A questão, portanto, não apresenta qualquer equívoco. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 32 
 
Nesta questão há 3 itens corretos: o I (art. 58, LDB), o III (art. 59-A, LDB) e o IV (art. 60, LDB). 
Para solucionar a questão, o candidato deveria atentar à forma como foram construídas as 
alternativas, especialmente no que se refere à colocação do vocábulo “apenas” para excluir que 
outros itens estivessem corretos além daqueles indicados na alternativa. 
No caso, a alternativa correta é a letra C, que diz que “o item III está correto”. Ora, se I, III e IV 
estão corretos, é possível afirmar que o item III está correto, pois isso não exclui a possibilidade 
de haver outros itens corretos. Estaria errado se a afirmação fosse “APENAS o item III está 
correto”, mas não é essa a hipótese trabalhada. 
Sob este enfoque, vejamos as demais alternativas: 
a) apenas o item I está incorreto: o item I, na verdade, está correto. O único item incorreto é o II. 
b) os itens II e IV estão incorretos: o tem IV está correto. 
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d) apenas os itens I e IV estão corretos: o apenas exclui a possibilidade de outro item estar 
correto, e sabe-se que o item III também está correto. 
e) apenas os itens I e III estão corretos: o apenas exclui a possibilidade de outro item estar 
correto, e sabe-se que o item IV também está correto. 
Assim a questão é válida e não induz o candidato a erro – apenas exige bastante atenção e 
interpretação das assertivas. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 
 
Questão 36 
 
O recorrente sustenta que o item III estaria errado porque o representante dos serviços 
pedagógicos não poderia ser considerado membro nato do Conselho Escolar. Seu argumento, 
contudo, é rechaçado pelo que dispõe o art. 13, caput, da Resolução 19/2014 CME, ora 
transcrito: 
 
"Art. 13. O Conselho Escolar de cada Unidade de Ensino será constituído pelo Gestor, vice-
gestor e representante dos serviços pedagógicos como membros natos e por: 
(...)" 
 
O item III, portanto, está correto. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 39 
 
A recorrente requer a anulação da questão 39 pelas razões que seguiriam anexas à folha de 
interposição do recurso. Ocorre que as razões não chegaram a ser juntadas, o que impossibilita 
a análise. Vale referir que o item 12.3 do Edital esclarece que somente serão respondidos e 
divulgados os recursos se devidamente fundamentados. Dessa maneira, o recurso que não traz 
qualquer fundamentação não pode ser conhecido. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO NÃO CONHECIDO. 
 
Questão 43 
 
A recorrente afirma que há mais de uma alternativa verdadeira e, por isso, a questão deveria ser 
anulada. Ocorre que o comando da questão determina que o candidato assinale a alternativa 
INCORRETA. A única alternativa incorreta da questão é a D, pois contradiz o que Jocimar Daólio 
propõe como educação física plural. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 49 
 
O candidato questiona o gabarito da questão e afirma que as alternativas A e C estariam corretas. 
Ocorre que as fibras vermelhas são de contração lenta (o que contraria a alternativa A) e têm 
maior resistência à fadiga (o que vai de encontro à alternativa C). Dessa maneira, a única 
resposta correta é a alternativa D. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
CARGO 44: PROFESSOR DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
Questão 01 
 
O recorrente expõe que a resposta adequada à questão seria a alternativa A. No entanto, a 
assertiva em comento é claramente identificada no texto: ética dos princípios, verdade sem filtro, 
ética contextual, relativizada pelo efeito produzido e humanizada pelo amor. O gabarito da 
questão não merece reparos. 



 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 05 
 
O recorrente afirma que as alternativas são incompatíveis com o comando da questão porque 
em nenhuma alternativa consta a palavra “dois”. Ocorre que o “dois” na questão foi utilizado 
como um exemplo de palavra substantivada e a orientação do comando é clara ao orientar o 
candidato a assinalar a palavra que, antecedida por um artigo, foi substantivada. Isso só ocorreu 
na alternativa A (em todas as demais alternativas as palavras precedidas de artigo já eram 
substantivos). 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
 
Questão 10 
 
O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 14 
 
O recorrente sustenta que a alternativa correta é a letra B, eis que, no período em questão o 
“que” não é pronome relativo. No entanto, a falha morfológica ocorre em classificar o “o” como 
artigo definido, eis que, no período, ele exerce a função de pronome relativo. O “que”, no período 
analisado, é pronome relativo, podendo ser substituído por aquilo. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 23 
 
O candidato afirma que há duas respostas corretas: as alternativas A e B (esta última indicada 
no gabarito preliminar). 
Ressalte-se que o item A, apontado pelo candidato como correto, está errado porque os diretores 
gerais só podem determinar a instauração de sindicância, nunca de processo administrativo. É 
o que se depreende do art. 221, I e II, LC 01/94: 
 
"Art. 221. São competentes para determinar a apuração de irregularidade: 
I- O Prefeito Municipal, o Presidente da Câmara, os Secretários Municipais, ou autoridades do 
mesmo nível e os dirigentes de Autarquias e Fundações, quando se tratar de processo 
administrativo; 
II- as autoridades referidas no inciso anterior e os Diretores Gerais das Secretarias ou cargos do 
mesmo nível do Executivo e Legislativo, quando se tratar de sindicância". 
 
Nota-se, pois, que as autoridades elencadas no inciso I podem determinar a instauração de 
processo administrativo e de sindicância, enquanto que os Diretores Gerais ou cargos do mesmo 
nível somente podem instaurar sindicância. A alternativa A erra por conferir aos Diretores Gerais 
legitimidade que a Lei não lhes atribui. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 32 
 
Nesta questão há 3 itens corretos: o I (art. 58, LDB), o III (art. 59-A, LDB) e o IV (art. 60, LDB). 



Para solucionar a questão, o candidato deveria atentar à forma como foram construídas as 
alternativas, especialmente no que se refere à colocação do vocábulo “apenas” para excluir que 
outros itens estivessem corretos além daqueles indicados na alternativa. 
No caso, a alternativa correta é a letra C, que diz que “o item III está correto”. Ora, se I, III e IV 
estão corretos, é possível afirmar que o item III está correto, pois isso não exclui a possibilidade 
de haver outros itens corretos. Estaria errado se a afirmação fosse “APENAS o item III está 
correto”, mas não é essa a hipótese trabalhada. 
Sob este enfoque, vejamos as demais alternativas: 
a) apenas o item I está incorreto: o item I, na verdade, está correto. O único item incorreto é o II. 
b) os itens II e IV estão incorretos: o tem IV está correto. 
d) apenas os itens I e IV estão corretos: o apenas exclui a possibilidade de outro item estar 
correto, e sabe-se que o item III também está correto. 
e) apenas os itens I e III estão corretos: o apenas exclui a possibilidade de outro item estar 
correto, e sabe-se que o item IV também está correto. 
Assim a questão é válida e não induz o candidato a erro – apenas exige bastante atenção e 
interpretação das assertivas. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 
 
Questão 38 
 
O candidato sustenta que o item III somente estará correto se a versão do office for 2010 ou 
2013, e que no pacote de 2003 e 2007 a conversão de powerpoint para word não é possível. O 
argumento, no entanto, contraria literatura de referência, que indica que a conversão mencionada 
no item III é possível no pacote office 2003 e 2007. Vide PERRY, Greg. Microsoft Office 2007 All 
in One. Sams Publishing, 2007. 
 
Resultado do julgamento: RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 
 
Questão 42 
 
O recorrente afirma que o comando da questão diz respeito a backup completo, e não a backup 
linear, exatamente o que afirma o gabarito da alternativa "B". 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
CARGO 45: PROFESSOR DE BRINQUEDOTECA 

 
Questão 07 
 
O candidato afirma que a questão está mal formulada e ambígua, pois o comando refere-se à 
forma "requerem", conjugada na terceira pessoa do plural, e a alternativa correta exige que o 
candidato pense no verbo no infinitivo. 
A questão exige que o candidato reconheça que o verbo requerer somente é irregular quando 
conjugado na primeira pessoa do presente do indicativo. O comando não diz para analisar a 
palavra requerem, mas sim o verbo. Não há indução do candidato ao erro, na medida em que, 
além de o comando ser claro no sentido de fazer com que o candidato raciocine sobre a forma 
verbal, a única alternativa possível é a D, tal qual indicada no gabarito preliminar. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 10 
 
O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 



 
Questão 18 
 
Na questão em referência todos os itens estão corretos, conforme notícia divulgada no sítio 
eletrônico http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/londres-elege-sadiq-khan-o-seu-primeiro-
prefeito-mulcumano. 
A resolução da questão, no entanto, envolve a interpretação das alternativas. A alternativa 
correta (letra C) diz que as afirmações III e IV estão corretas. Ora, se todas as afirmativas estão 
corretas, não há erro em afirmar que as afirmações III e IV estão corretas, pois essa assertiva 
não exclui a possibilidade de haver outra alternativa correta.  
Nas alternativas A, B e E a lógica exposta acima fica bastante clara: utiliza-se o vocábulo 
“apenas” no início da assertiva, excluindo, assim, a possibilidade de haver outros itens corretos 
além daqueles indicados. 
A questão, portanto, é válida e apresenta resposta correta. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 32 
 
Nesta questão há 3 itens corretos: o I (art. 58, LDB), o III (art. 59-A, LDB) e o IV (art. 60, LDB). 
Para solucionar a questão, o candidato deveria atentar à forma como foram construídas as 
alternativas, especialmente no que se refere à colocação do vocábulo “apenas” para excluir que 
outros itens estivessem corretos além daqueles indicados na alternativa. 
No caso, a alternativa correta é a letra C, que diz que “o item III está correto”. Ora, se I, III e IV 
estão corretos, é possível afirmar que o item III está correto, pois isso não exclui a possibilidade 
de haver outros itens corretos. Estaria errado se a afirmação fosse “APENAS o item III está 
correto”, mas não é essa a hipótese trabalhada. 
Sob este enfoque, vejamos as demais alternativas: 
a) apenas o item I está incorreto: o item I, na verdade, está correto. O único item incorreto é o II. 
b) os itens II e IV estão incorretos: o tem IV está correto. 
d) apenas os itens I e IV estão corretos: o apenas exclui a possibilidade de outro item estar 
correto, e sabe-se que o item III também está correto. 
e) apenas os itens I e III estão corretos: o apenas exclui a possibilidade de outro item estar 
correto, e sabe-se que o item IV também está correto. 
Assim a questão é válida e não induz o candidato a erro – apenas exige bastante atenção e 
interpretação das assertivas. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 40 
 
A candidata expõe que a resposta correta é a alternativa D, e não a E (esta última indicada no 
gabarito).  
Analisando a questão e a literatura de referência, constatou-se que houve equívoco na 
publicação do gabarito. A resposta correta é a alternativa D. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ALTERAR O 
GABARITO PARA A LETRA D. 
 
CARGO 46: PROFESSOR DE FILOSOFIA 

 
Questão 07 
 
O candidato afirma que a questão está mal formulada e ambígua, pois o comando refere-se à 
forma "requerem", conjugada na terceira pessoa do plural, e a alternativa correta exige que o 
candidato pense no verbo no infinitivo. 
A questão exige que o candidato reconheça que o verbo requerer somente é irregular quando 
conjugado na primeira pessoa do presente do indicativo. O comando não diz para analisar a 
palavra requerem, mas sim o verbo. Não há indução do candidato ao erro, na medida em que, 
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além de o comando ser claro no sentido de fazer com que o candidato raciocine sobre a forma 
verbal, a única alternativa possível é a D, tal qual indicada no gabarito preliminar. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
 
Questão 10 
 
O recorrente sustenta que o item II também estaria correto porque o sujeito (eu) é determinado. 
Dessa forma, a questão seria nula porque não há alternativa em que estejam contemplados os 
itens I, II e IV. 
Analisando a questão, verifica-se que têm razão os recorrentes, eis que o sujeito elíptico (eu) é 
determinado na oração. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A QUESTÃO. 
 
Questão 18 
 
Na questão em referência todos os itens estão corretos, conforme notícia divulgada no sítio 
eletrônico http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/londres-elege-sadiq-khan-o-seu-primeiro-
prefeito-mulcumano. 
A resolução da questão, no entanto, envolve a interpretação das alternativas. A alternativa 
correta (letra C) diz que as afirmações III e IV estão corretas. Ora, se todas as afirmativas estão 
corretas, não há erro em afirmar que as afirmações III e IV estão corretas, pois essa assertiva 
não exclui a possibilidade de haver outra alternativa correta.  
Nas alternativas A, B e E a lógica exposta acima fica bastante clara: utiliza-se o vocábulo 
“apenas” no início da assertiva, excluindo, assim, a possibilidade de haver outros itens corretos 
além daqueles indicados. 
A questão, portanto, é válida e apresenta resposta correta. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 24 
 
O recorrente sustenta que sobre todos os serviços elencados nas alternativas da questão em 
referência incide o ISSQN, razão pela qual a questão estaria nula. 
No entanto, a alternativa A afirma que o ISSQN incide sobre o serviço de suporte técnico em 
informática, salvo instalação de programas de computação, dando a entender que a instalação 
de programas de computação não é fato gerador do tributo. Isso contraria o disposto no art. 26, 
I, g, LC 83/2003, que expressamente inclui a instalação de programas de computação como fato 
gerador do tributo. 
Inexiste, pois, razão para invalidar a questão. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 26 
 
O candidato sustenta que todas as alternativas integram o Sistema Tributário do Município de 
São Miguel do Guamá. Ocorre que a alternativa C (indicada no gabarito preliminar) fala em taxa 
de iluminação pública, e sabe-se que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado 
por taxa, dada a indivisibilidade do serviço. Tanto assim que o STF editou Súmula Vinculante 
(SV 41) dizendo que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. 
Em compatibilidade com a Constituição da República, o Código Tributário do Município de São 
Miguel do Guamá, em seu art. 2º, IV, b, inclui no Sistema Tributário Municipal a Contribuição 
para custeio de iluminação pública. Taxa e contribuição são tributos distintos. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 32 
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Nesta questão há 3 itens corretos: o I (art. 58, LDB), o III (art. 59-A, LDB) e o IV (art. 60, LDB). 
Para solucionar a questão, o candidato deveria atentar à forma como foram construídas as 
alternativas, especialmente no que se refere à colocação do vocábulo “apenas” para excluir que 
outros itens estivessem corretos além daqueles indicados na alternativa. 
No caso, a alternativa correta é a letra C, que diz que “o item III está correto”. Ora, se I, III e IV 
estão corretos, é possível afirmar que o item III está correto, pois isso não exclui a possibilidade 
de haver outros itens corretos. Estaria errado se a afirmação fosse “APENAS o item III está 
correto”, mas não é essa a hipótese trabalhada. 
Sob este enfoque, vejamos as demais alternativas: 
a) apenas o item I está incorreto: o item I, na verdade, está correto. O único item incorreto é o II. 
b) os itens II e IV estão incorretos: o tem IV está correto. 
d) apenas os itens I e IV estão corretos: o apenas exclui a possibilidade de outro item estar 
correto, e sabe-se que o item III também está correto. 
e) apenas os itens I e III estão corretos: o apenas exclui a possibilidade de outro item estar 
correto, e sabe-se que o item IV também está correto. 
Assim a questão é válida e não induz o candidato a erro – apenas exige bastante atenção e 
interpretação das assertivas. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
Questão 39 
 
A recorrente sustenta que a alternativa correta é a A, e não a C. No entanto, deve ser referido 
que Locke defende as liberdades individuais, mesmo sob o poder de um soberano, e prega a 
necessidade de leis aplicadas igualmente a todos os indivíduos, sendo por isso considerado o 
pai do liberalismo. A renúncia à liberdade em nome da segurança, contida na alternativa A, é 
incompatível com a visão liberalista de Locke. 
 
Resultado do julgamento: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
 
 
São Miguel do Guamá, 08 de junho de 2016. 
 
Francisco das Chagas Sá 
Prefeito Municipal de São Miguel do Guamá 


