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ATO Nº 012/2018 

 DIVULGA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA PROVA ESCRITA E QUESTÕES OBJETIVAS 
DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018  

 
O Senhor Luis Gustavo Cancellier, Prefeito Municipal de Urussanga, no uso de suas atribuições legais, 

juntamente com a Comissão Municipal de Concurso Público e em conformidade com os pareceres da banca do 
Instituto O Barriga Verde, torna público a decisão dos recursos impetrados contra as questões da prova escrita 
objetiva, conforme segue: 

 
1. CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

1.1. Questões comuns aos cargos 
2. Agente de Conservação Urbana e Predial – Fundamental - Matutino 
5. Mecânico de Manutenção – Fundamental - Matutino 
6. Motorista – Fundamental - Matutino 
9. Tratorista Agrícola – Fundamental - Matutino 
 

Questão 04 
Candidato: 
1067634 - Lucimar Lemos Fonseca - 02. Agente de Conservação Urbana e Predial - Matutino 
1060727 - Eduardo Silva Marques - 06. Motorista - Matutino 
1087079 - Marcelo Bittencourt - 06. Motorista - Matutino 
Alegações 
Em síntese os candidatos solicitam anulação da questão alegando que as alternativas dão margem para várias 
interpretações apresentando suas fundamentações. 
Parecer da Banca:  
O enunciado da questão solicita para assinalar o exame que, normalmente, pode ser realizado na própria unidade de 
saúde próxima da casa do usuário. Ou seja, que normalmente pode ser realizada em qualquer unidade de saúde, 
independentemente de sua dimensão. O exame de glicemia é realizado na própria unidade de saúde. Os exames de 
sangue e fezes, embora não são feitos em qualquer lugar, as unidades de saúde, geralmente, ao menos coletam o 
material para análise. Portanto, o usuário pode ir até ela e fazer o exame. A radiografia exige equipamento de alto 
custo, não sendo presente em qualquer unidade de saúde. Portanto, apesar de receber o encaminhamento para o 
exame, o usuário necessita se deslocar até outra unidade de saúde. 
Referência 
http://www.sautil.com.br/fique-ligado-no-sus/o-que-e-sus 
http://portalms.saude.gov.br/ 
Decisão: INDEFERIDO e MANTIDA 
 

Questão 05   
 

1.2. Cargos de ensino alfabetizado e fundamental - Matutino 
Candidatos: 
1083099 - 1052967 – 1052817 - 1052922 - 1052981 – 1053053 -  1053384 - 1053939 - 1054805 -1054866 - 1055590 - 
1055778 - 1056018 - 1056160 - 1056481 - 1056536 - 1056877 - 1056917 - 1057100 - 1057368 - 1057369 - 1057399 - 
1057476 - 1057603 - 1057662 -1057812 - 1059056 - 1059680 - 1059865 - 1059893 - 1059942 - 1060076 - 1060268 - 
1060338 - 1060727 - 1061358 - 1061994 - 1062343 - 1062791 - 1062819 - 1063107 - 1063251 - 1063255 -1063270 - 
1063598 - 1063744 – 1067634 -1067881 - 1068243  1070773 -1071090 - 1071590 -1072961 - 1073932 - 1075197 - 
1076279- 1077518 - 1078535 - 1078670 - 1079757 -1079794 - 1080856 -1080863- 1080994 -1081379 -1081881 - 
1082682 – 1083099 - 1083425 - 1083701 – 1084284 - 1084329 - 1084646 - 1085390 -1085891 - 1085933 -1086309 -
1087079 - 1087799 - 1088667 - 1088769 - 1088972 -1089033 - 1089164 - 1053999 
Alegações: 
Em síntese os candidatos alegam que a questão está mal elaborada e não apresenta resposta correta. 
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Parecer da Banca:  Os candidatos assistem de razão, existe erro no enunciado da questão que deveria solicitar para 
assinalar a alternativa incorreta, cuja letra B  é incorreta, pois não é um hábito que previne doença. Neste caso a 
questão deve ser anulada. 
Decisão:  DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
1.3. Questões específicas dos cargos de Ensino Fundamental 
 

6. Motorista – Fundamental – Matutino 
 

Questão 10 
Candidatos: 1053384 - Marcio Correia - 06. Motorista - Matutino 
                     1071590 - Rafael Ferraz Dos Passos - 06. Motorista - Matutino 
Alegações: 
Em síntese os candidatos não concordam com o gabarito apresentado e solicitam anulação da questão, 
apresentando suas fundamentações. 
Parecer da Banca:  (Art. 257 do CTB) § 3º Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de 
atos praticados na direção do veículo. 
Decisão:   INDEFERIDO, QUESTÃO MANTIDA. 
 
Questão 12 
Candidatos: 
1052981 - Vladimir Vieira - 06. Motorista 
1063311 - Murilo Souza Pacheco - 06. Motorista 
1073213 - Denis Claudio Bittencourt - 06. Motorista  
Alegações: 
Em síntese os candidatos não concordam com o gabarito apresentado, solicitando anulação da questão ou troca do 
gabarito, apresentando suas fundamentações. 
Parecer da Banca: Assiste razão aos candidatos, a questão tem vícios na sua elaboração deixando margem para 
várias interpretações, e neste caso a banca decide por sua anulação. 
Decisão:  DEFERIDO QUESTÃO ANULADA                                  
 
Questão 15 
Candidato:  1053384 - Marcio Correia - 06. Motorista - Matutino 
Alegações: 
Em síntese o candidato não concorda com a resposta apresentada, solicita anulação da questão apresentando sua 
fundamentação.  
Parecer da Banca: O veículo poderá transitar pelo acostamento, somente para fazer conversão e/ou acessar imóveis 
próximos, não há como chegar ao acostamento a não ser em movimento(trafegando). 
Decisão:    INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 19 
Candidatos: 
1052981 - Vladimir Vieira - 06. Motorista – fundamental -Matutino 
1063311 - Murilo Souza Pacheco - 06. Motorista -fundamental - Matutino 
Alegações: 
Em síntese os candidatos alega que a questão possui duas respostas corretas. 
Parecer da Banca: O torniquete deverá ser utilizado somente em caso de amputação, e neste caso não foi em 
momento algum mencionado que houve amputação, estando a questão corretamente elaborada. 
Decisão:      INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 
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5. Mecânico de Manutenção – Fundamental - Matutino 
 
Questão 09 
Candidatos: 1078535 – 1088972 -  
Alegações: 
Em síntese os candidato solicitam anulação da questão alegando que possui duas alternativas corretas. 
Parecer da Banca: Não assiste razão aos candidatos, a função do intercooler (que nada mais é que um radiador) é 
somente resfriar o ar pressurizado pela turbina. Após o intercooler cumprir com sua função, o ar pressurizado pela 
turbina mais frio e mais denso (gerado pelo intercooler) comprimido e misturado com a injeção correta de diesel, 
proporcionam uma melhor combustão gerando mais potência.  
Resumindo, a função do intercooler não é dar mais potência e nem diminuir a temperatura do motor, e sim 
unicamente resfriar o ar pressurizado que será admitido. 
Decisão:             INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 10 
Candidatos: 1055778 – 1063107 – 1076279 -  
Alegações: 
Em síntese os candidatos solicitam anulação da questão, alegando que não possui alternativa correta ou que possui 
mais de uma alternativa. 
Parecer da Banca:  Os candidatos assiste razão a questão não tem resposta e deve ser anulada. 
Decisão:               DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 
 
Questão 13 
Candidato: 1062343 
Alegações: 
Questão não perguntava o que a peça fazia e sim o que era. 
Parecer da banca: O enunciado que diz em sua primeira parte – “Válvula termostática é um importante componente 
do sistema de arrefecimento” – que explica o que é a peça. Em sua segunda parte, a pergunta -  Qual é a sua 
finalidade? – pede que seja respondido o que a peça faz, qual sua função. 
Resumindo: A questão pergunta de maneira clara QUAL É SUA FINALIDADE (o que ela faz, para que serve) e não “o 
que era” (que peça é, nome etc.) 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 14 
Candidato: 1070773 - 1080863 
Alegações: Em síntese os candidatos não concordam com o gabarito e solicitam ou anulação da questão ou troca de 
gabarito para letra D, apresentando suas fundamentações. 
Parecer da banca: Não assiste razão aos candidatos, deve-se verificar o nível de óleo com o motor frio em lugar 
plano antes de seu funcionamento, pois assim, todo o óleo que percorre o motor terá retornado ao cárter. 
Decisão:                  INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 15 
Candidato: 1078535 
Alegações: 
Em síntese o candidato solicita a anulação da questão alegando  o problema citado é referente a contaminação por 
água e a questão não especifica que o liquido de arrefecimento é água. 
Parecer da banca: Não assiste razão ao candidato, o liquido de arrefecimento é composto basicamente por água. 
Como a agua congela a 0°C e entra em ebulição a 100°C é usado um composto aditivo que impede que a agua 
chegue a esses extremos de temperatura. Portanto o líquido de arrefecimento (água) misturado com óleo o deixa de 
cor esbranquiçado ou cinza.  
Decisão:                INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 
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1. Agente de Combate a Endemias Fundamental - Vespertino 
 
Questão 03 
Candidato:  
1055452 - Joao Batista Firmino 
Alegações: 
A questão não tem haver com o conteúdo especifico publicado no edital. 
Parecer da Banca: Assiste razão ao candidato, a questão está fora do conteúdo programático do edital e deve ser 
anulada. 
Decisão:             DEFERIDO  QUESTÃO ANULADA                           

 

4. Agente de Manutenção de Veículos – Vespertino 
 
Questão 19 
Candidato: 1057101 
Alegações:  
Em síntese o candidato alega que  tanto a alternativa C (na bomba rotativa a lubrificação é feita pelo próprio óleo 
diesel, quanto a D (não há necessidade de trocar o óleo da bomba injetora) ambas as alternativas estão corretas.  
Parecer da banca: Não assiste razão ao candidato, a questão pede que seja escolhida a ALTERNATIVA VERDADEIRA. 
Na alternativa “d” não se especifica que MODELO de bomba injetora NÃO precisa da troca de óleo (falsa).  Já a 
alternativa “c”, que é a correta, especifica o modelo de bomba em questão (rotativa), que é lubrificada pelo próprio 
óleo diesel, portanto a única alternativa verdadeira, é sim, a letra ‘C”. 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
2. QUESTÕES DE CONHECIMENTO BÁSICOS DOS CARGOS DE ENSINO MÉDIO 

 

2.1. Língua Portuguesa – Médio - Matutino 
 
Questão 01 - Matutino 
Candidato: 1088404 - Emanoella Teixeira Burlamaqui - 13. Fiscal de Vigilância Sanitária - Matutino 
                     1088632 - Vicente Fernandes Madeira - 13. Fiscal de Vigilância Sanitária - Matutino 
Alegações: Em síntese os candidatos alegam que a alternativa B possui encontro consonantal e apresentando suas 
fundamentações solicitam anulação da questão. 
Parecer da Banca: DEFERIDO A questão apresenta duas respostas corretas, como bem salientaram os alegantes. Por 
isso deferimos os recursos.  
Decisão:   DEFERIDO  QUESTÃO ANULADA.  
 
Questão 04 - Matutino 
Candidatos: 
1060178 - Marilia Barbosa - 13. Fiscal de Vigilância Sanitária 
1060476 - Monike Mondardo De Jesus - 13. Fiscal de Vigilância Sanitária 
Alegações: 
Em síntese os candidatos não concordam com o gabarito apresentado alegando que o correto  é  alternativa A, 
apresentando suas razões. 
Parecer da Banca: INDEFERIDO Não possuem razão as alegantes, embora se deva  reconhecer a bela argumentação 
de ambas, pois o sentimento identificado não é tomado (no caso do texto) como ambíguo ou indeterminado, mas 
sim como forte e claro. Neste caso, ele não pode ser indefinido, mas sim quantificado, como o número um, ou se se 
quiser usar um artigo, o sentimento (o amor). Por tudo isso indeferimos os recursos.  
Decisão:    INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA.  
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2.2. Língua Portuguesa – Médio- Vespertino 
 
Questão 03 - Vespertino 
Candidato 
1056004 - Emer Coan Faraco - 10. Agente Administrativo - Vespertino 
Alegações:  Em síntese o candidato apresenta fundamentações  solicitando anulação alegando haver diferentes 
interpretações. 
Parecer da Banca: INDEFERIDO. Não possui razão o alegante, pois apesar de não possuir sentido igual ao de versátil, 
ágil pode ser considerado um sinônimo deste, segundo Sacconi, pelo seu sentido aproximado. Em razão disso 
indeferimos o recurso.  
Decisão:  INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 04 - Vespertino 
Candidatos:  
Candidato  1072628 - Marjorie Pavei - 12. Fiscal de Tributos – Vespertino 
Alegações: Em síntese o candidato apresenta fundamentações  solicitando anulação da questão ou alteração para 
alternativa C. 
Parecer da Banca: INDEFERIDO. Segundo o gabaritado estudo de Douglas Tufano, Estudos de língua portuguesa, as 
palavra ginásio (gi-ná-sio) é ditongo crescente, não havendo a possibilidade de constituir-se em hiato.  Por esta razão 
indeferimos o recurso.  
Decisão:     INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA.  

 

2.3. Questões de Conhecimentos Gerais –Médio -  Vespertino 
 
Questão 06 
Candidatos: 1053329, 1053456, 1071474, 1072514, 1077859, 1085019, 1060942, 1060430,1089148, 1085861 
Alegações: Via de regra pedem anulação da questão, justificando não estar precisa a localização do Paço Municipal 
de Urussanga, o que em tese, impossibilita e dificulta a interpretação do enunciado, e outros afirmam que a direção 
dali para Montevideo é SUDOESTE, um ponto Colateral, pois o Sul, um Ponto Cardeal, seria o Oceano Atlântico.  
PARECER - Não prospera nenhuma alegação, pois se trata de uma questão simples de localização e se aplica para 
qualquer lugar do mundo. Parece que a maioria dos candidatos considerou apenas um mapa plano, e não a esfera do 
Globo Terrestre. Nem é preciso estar fisicamente em Urussanga para imaginar uma pessoa apontando em direção à 
Montevideo, pois com os conhecimentos gerais básicos, se sabe que esta pessoa aponta para o Sul. Uma pessoa que 
estiver em qualquer lugar de Urussanga, ao apontar para a direção da Capital Uruguaia, estará apontando para o SUL, 
a única possibilidade correta nas alternativas apresentadas. Ficam INDEFERIDOS todos os recursos e MANTIDA a 
questão como anunciada preliminarmente.  
Decisão:     INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA.  
 
Questão 07 
Candidatos: 1072514, 1077859, 1085019. 
Alegações: Solicitam no geral, anulação da questão alegando se tratar de tema muito restrito, e que não é de fácil 
acesso a população em geral.  Outros consideram que a questão fornece informações quanto às projeções do dia 
mais longo do ano, relacionado ao tempo de duração de 13 horas e 58 minutos de luz solar e levando em 
consideração que não há objeções ou indicações astronômicas indicadas na mesma,  e que astronomicamente, o dia 
mais curto do ano (solstício) no hemisfério Sul é dia 21 de junho, porém neste dia de acordo com (INPE,  2003) a 
duração de luz solar é a menor sugerindo dessa forma que o tempo indicado na alternativa C não é o correto quando 
comparado ao item D  
Alegação: Ao discordarem da resposta anunciada preliminarmente, os candidatos apenas trazem ilações e não 
juntam fundamentos sobre o dia mais curto com a luz solar em Urussanga, neste ano. Trata-se de assunto pacificado 
cientificamente. Em 2018, o dia mais curto foi 21 de junho, com 10 horas e 20 minutos de luz solar. O dia mais longo 
será 21 de dezembro, com 13 horas e 58 minutos de luz solar, como se vê em diversos institutos oficiais e científicos 
de medição. Um deles é https://pt.weatherspark.com/y/29873/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Urussanga-Brasil-

https://pt.weatherspark.com/y/29873/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Urussanga-Brasil-durante-o-ano
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durante-o-ano . Portanto, ficam INDEFERIDOS todos os recursos e MANTIDA a questão como anunciada 
preliminarmente.  
Decisão:     INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA.  
 
Questão 09 
Candidatos: 1053456, 1077859, 1078718, 1080906, 1089148, 1060942, 1072115 
Alegações: Todos os recursos pedem anulação da questão, com alegações diversas, desde a existência de outra MISS 
Santa Catarina, em concurso de 2012, e de outro concurso de MISS realizado este ano, que escolheu outra pessoa, 
de outra cidade. Alega-se também que Bruna Vitali não nasceu em Urussanga.  
PARECER – Candidatos pretendem anular a questão, repetindo uma parte do enunciado ao reafirmar que “a beleza 
da mulher catarinense tem sido destaque frequente e surgiram vários concursos nesta área. A belíssima Débora 
Silva, de Rio Negrinho/SC, foi eleita em 10 de março, na cidade de Itajaí, num dos concursos de beleza, que não contou 
com etapas municipais. Já Bruna Vitali, concorreu com 52 candidatas, em evento festivo na Capital do Estado, no dia 
28 de julho passado, como fala o enunciado da questão. As outras pessoas citadas no recurso, são de eventos muito 
anteriores ao tempo que trata a questão. Nos links abaixo, estão contidas as informações sobre a residência de Bruna 
Vitalli, em Urussanga, e por isso, representou a cidade neste grande concurso. O fato de ter nascido numa cidade 
vizinha, ou migrado ainda pequena para Urussanga, é irrelevante para considerar nulidade da questão, eis que reside 
em Urussanga, e nessa condição é que representou a cidade no concurso máximo de beleza da mulher catarinense. 
Assim, ficam INDEFERIDOS os recursos e MANTIDA a questão como previamente anunciada. Seguem links para 
acompanhamento -  
http://folhanobre.com.br/2018/07/30/bruna-vitali-e-marcos-tirapelli-sao-eleitos-miss-e-mister-santa-catarina-
2018/172340 
http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2018/urussanguense-e-a-nova-miss-santa-catarina 
Decisão:     INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA.  
 
Questão 10 
Candidato: 1054321 
Alegações:  Candidato pretende anular a questão sob alegação que o nome DESTERRO está incompleto, pois o 
anterior à Florianópolis era NOSSA SENHORA DO DESTERRO, sendo assim a questão deve ser anulada. 
Parecer da Banca: Das opções trazidas como resposta ao nome anterior de Florianópolis, apenas a alternativa C = 
DESTERRO responde corretamente ao enunciado. É notório o costume dos descobridores ao denominarem os novos 
lugares: São Joaquim da Costa da Serra, Santo Antônio dos Anjos da Laguna; Vila de Nossa Senhora da Graça do Rio 
São Francisco (do Sul), e Vila de Nossa Senhora dos Prazeres de Lajes (Lages). A bela capital catarinense, 
carinhosamente chamada de Floripa, já demonstra o costume de encurtar as palavras e reduzir os complicadores, 
facilitado o nosso dia a dia. Em nada afeta o entendimento no enunciado, pois qualquer um sabe que quando se fala 
Collor ou Maluf, não precisa escrever o nome completo dos dois políticos citados como exemplo. Da mesma forma o 
mundo jurídico utiliza expressões reduzidas, como Amicus Curie, ou Periculun in Mora, e imediatamente se forma 
uma ideia sobre o que se está dizendo. No mundo literário, nas universidades, na música, no esporte, no cinema, as 
citações à VERDI, CANOTILHO, DUNGA, CRUZ E SOUZA, são imediatamente compreendidas, de tal sorte que o pedido 
de anulação desta questão, por este motivo não pode prosperar. Não havendo nenhuma outra espécie de 
interpretação.        
Decisão:     INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA.  

                                   

2.4. Questões de Matemática –Médio -  Vespertino 
 
Questão 14 
Candidata: 1060477 
Alegações: 
A candidata solicita anulação da questão por não concordam com o gabarito, alegando que a alternativa apontada 
como certa não responde ao enunciado, apresentando suas fundamentações. 
Parecer da Banca:  A questão apresenta exatamente o capital, juros e o tempo.  Se fizermos a conta: 
R$ 1.251,00 +  2,5% = 1.282,275  +  2,5% = R$ 1.314,33 + 2,5% =  R$ 1.347,188 + 2,5% = R$1.380,867 

https://pt.weatherspark.com/y/29873/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Urussanga-Brasil-durante-o-ano
http://folhanobre.com.br/2018/07/30/bruna-vitali-e-marcos-tirapelli-sao-eleitos-miss-e-mister-santa-catarina-2018/172340
http://folhanobre.com.br/2018/07/30/bruna-vitali-e-marcos-tirapelli-sao-eleitos-miss-e-mister-santa-catarina-2018/172340
http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2018/urussanguense-e-a-nova-miss-santa-catarina
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Logo, R$ 1.380,867 - 1.251,00  = 129,867 e seguindo a regra de arredondamento o valor é R$ 129,87 
Não havendo outra resposta possível.  
Decisão: INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA. 
 
Questão 15 
Candidato: 1057639 
Alegações: 
A candidata solicita anulação da questão por não concordam com o gabarito, alegando que a alternativa apontada 
como certa não responde ao enunciado, apresentando suas fundamentações. 
Parecer da Banca: Se fizermos uma simples conta de regra de 3  comprovaremos  que 505,25 é sim 15% de 3.375. 
Em uma das alegações diz que a resposta poderia ser 85%, não há fundamentação nessa resposta pois, se 506,25 é 
15%, mantendo a regra de 3, 85% ficaria 2.868,75. Sendo assim, não há outra resposta correspondente.  
Decisão: INDEFERIDO – QUESTÁO MANTIDA 

 
2.5. QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CARGOS ENSINO MÉDIO 

 

11. Fiscal de Obras – Médio – Matutino 
 
Questão 40 
1081247 - Emilio Serafim Daminelli 11. Fiscal de Obras  - médio -Matutino 
Alegações: 
Há apenas uma indução de que a medida de combate à incêndio é relativo a estrutura física, quando cita o projeto 
arquitetônico.  Mas quando formula a pergunta ao final do enunciado não esclarece  a respeito da estrutura física ou 
não. Sendo que alarme de incêndio também seria considerado um sistema passivo, não arquitetônico. Solicito a 
anulação da questão neste sentido. 
Parecer da Banca:  
O enunciado é claro em estruturar a pergunta em medidas de proteção passiva contra incêndio que devem ser 
tomadas durante a elaboração do projeto arquitetônico e de seus complementares. Primeiro, na elaboração do 
projeto arquitetônico e, saliento, complementares, todas as medidas passivas de combate ao incêndio devem ser 
expostas. Segundo, medidas de proteção passiva são aquelas que impedem a origem do fogo, tais como o afastamento 
mínimo entre edificações, compartimentações horizontais e verticais e o número de saídas de emergência adequado. 
Perceba que o sistema de detecção e alarme de incêndio apesar de estarem no projeto do prédio, não é uma medida 
passiva, mas sim ativa, uma vez que só tem funcionalidade após o momento que ocorreu o incêndio. É uma medida 
de emergência. Outra medida ativa, seriam os meios de extinção de fogo. Nesse contexto, a alternativa “B” é a única 
passível de resposta. 
Referência 
https://www.bombeiros.go.gov.br/wp-content/uploads/2014/03/nt-02_2014-conceitos-basicos-de-seguranca-
contra-incendio1.pdf 
http://www.abepro.org.br/biblioteca/TN_STO_229_339_29858.pdf 
http://www.al.rs.gov.br/FileRepository/repdcp_m505/ComEspContraIncendio/1%C2%AA%20AP_%202013.pdf 
Decisão: INDEFERIDO e MANTIDA 

 

13. Fiscal de Vigilância Sanitária – Médio – Matutino 
 
Questão 20 
Candidato: 1052588 - Fiscal de Vigilância Sanitária 
Alegações: Candidato alega que alternativa (a), também está correta, pois é dever da Câmara de 
Vereadores, acompanhar toda e qualquer decisão do poder público, e se tratando do TCE não a nenhuma 
“excessão”. 
A Lei complementar n 202 de 15 de dezembro de 2000 é clara, não afirma que a câmara de vereadores é 
obrigada a acompanhar, mas também não afirma que desobrigada, portanto conclui-se por interpretação 
que a alternativa não está certa ou errada, e sim pode levar o candidato ao erro involuntário. Solicita 
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anulação da questão. 
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato, pois a única resposta correta ao enunciado é a letra 
B, pois o controle externo da Câmara Municipal de Urussanga é exercido com auxilio do Tribunal de 
Contas do Estado e Santa Catarina. A Câmara Municipal na fica vinculada ao parecer do TCE, para 
aprovar ou rejeitar as contas de um prefeito. Não fosse assim, os vereadores seriam meros carimbadores 
e homologadores da decisão do TCE. Não teria necessidade de sua existência. Fica INDEFERIDO o 
recurso e MANTIDA A QUESTAO `na sua forma inicialmente divulgada. 
Decisão: INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 23 
Candidato: 1086536 
Alegações: O candidato alega que a questão induz ao erro, solicitando sua anulação. 
Parecer da banca:  Indefiro o recurso da candidata, a questão não induz ao erro, visto que somente uma alternativa 
responde ao questionamento, ou seja a letra B. QUESTÃO MANTIDA. A PERGUNTA NÃO SUGERE QUE HÁ UM 
APLICATIVO, ELA FAZ UMA PERGUNTA “QUAL O NOME DO APLICATIVO...” SE NÃO EXISTE A RESPOSTA CORRETA 
SERIA A B “O WINDOWS NÃO VEM COM APLICATIVO PADRÃO PARA ENVIO DE E-MAIL” A NÃO SER QUE A QUESTAO 
ESTIVESSE “O WINDOWS 7 TEM UM APLICATIVO PADRÃO DE EMAIL, QUAL O NOME DELE?” 
Decisão: INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 28 
Candidato: 1052588 
Alegações: Em síntese solicita a anulação da questão alegando conter duas respostas certas, apresentando sua 
fundamentação. 
Nenhum anexo 
Parecer da Banca:  
O termo “licença de funcionamento” descrito na alternativa C, esta fielmente descrita como no art. 5.8. da 
RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 67. 

 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA. 
 
Questão 30 
Candidato: 1060178 
Alegações: Apresentando suas fundamentações, em síntese alega que nenhuma das opções estão de acordo com as 
exigências básicas de rotulagem. Solicitando anulação da questão. 
Parecer da Banca:  Assiste razão ao candidato nenhum alternativa está completa de acordo com a resolução RDC Nº 
259, DE 20 DE SETEMBRO DE 2002. 
Rotulagem  
* 1 O que os rótulos devem apresentar :  
1.1 Designação de venda do alimento  
1.2 Lista de ingredientes que compõem o produto 
 1.3 Origem do produto  
 1.4 Lote e prazo de validade  
1.5 CONTEÚDO LÍQUIDO  
1.6 Informação nutricional obrigatória   
1.7 Informações nutricionais complementares 
Decisão: DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 
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Questão 32 
Candidato: 1052588  
Alegações: 
Solicito a correção ou anulação da questão,  visto que a letra (d) seria a mais indicada pois afirma que : Reduzir o uso 
abusivo e incorreto de auto medicação não é  competência da Vigilância  Sanitária e sim do Ministério  da Saúde. 
Parecer da Banca: O enunciado solicita qual alternativa Não é um objetivo principal da Vigilância sanitária de 
medicamentos e outros insumos farmacêuticos, onde de acordo com material disponibilizado pelo Ministério da 
Saúde – Vigilancia Sanitária (EDUARDO, 1998, p. 27), são princípios e funções/metas: 
 

 
Bibliografia 
Eduardo, Maria Bernadete de Paula Vigilância Sanitária, volume 8 / Maria Bernadete de Paula Eduardo ; colaboração 
de Isaura Cristina Soares de Miranda. – – São Paulo : Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 
1998. – – (Série Saúde & Cidadania) 
Decisão:  INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 32  
Candidato: 1054950 - 1055459 - 1056560 - 1060178 -1060476  1062100  - 1062745  -1064441  - 1069039  - 1071473  
- 1071710 - 1072011 - 1073325 - 1074590 - 1074976 - 1078523 - 1080574 -1082962 - 1083689 - 1084541 - 1084862 - 
1088404 - 1088632 - 1089407 – 1086536 – 1088404- 1088632 – 1058966 – 1055518 – 1052588 - 1053362 
 Alegações: Solicitam anulação da questão afirmando que é igual à questão 38 da mesma prova. 
Parecer da banca: A questão está correta e aparece na sequencia normal de numeração, sendo que  a questão 38 
repete o conteúdo da questão 32, e portanto somente a questão 38 merece ser anulada. A anulação de apenas uma 
das questões não fere o princípio da isonomia  pois garante o mesmo direito a todos os candidatos,  pois o 
conhecimento (ou não) do conteúdo será representando na questão 32 que será mantida. 
Decisão: INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA. 
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Questão 37 
1053941  - 1054637 - 1060178 - 1060476 - 1064441 - 1069039 - 1074976 - 1078523 - 1080574 - 1084862 - 1086232-  
1088632 - 1089407 -  
Alegações:  Alegam que alternativas A e C são iguais, solicitam anulação da questão. 
Parecer da Banca: Assiste razão aos candidatos, questão deve ser anulada 
Decisão: DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 
 
Questão 38 
A questão é similar à questão de número 32, com alteração apenas da alternativa correta, devendo ser anulada por 
repetir conteúdo. 
QUESTÃO ANULADA 
 
Questão 40 
Candidatos: 1060178 - 1088632 
Alegações: Em síntese não concordam com o gabarito, solicitando troca de alternativa para letra "C", apresentando 
suas fundamentações. 
Parecer da Banca:  
De acordo com DIVE -SC (2015 p. 23) COMPETÊNCIA é a capacidade que o vetor tem de abrigar e multiplicar o vírus 
no seu organismo e se tornar infectante. CAPACIDADE VETORIAL é a capacidade que o vetor tem de transmitir o 
vírus. 
Não sendo mensurado a capacidade de infectar o máximo de pessoas, e sim a habilidade de um mosquito ou de uma 
população em transmitir determinado patógeno a uma população susceptível. (Klempner et al. 2007). 
Bibliografia 
Klempner MS, Unnasch TR, Hu LT 2007. Taking a bite out of vector-transmited infectious diseases.  
DIVE-SC. Dengue: orientação técnica para pessoal de campo. 2015. Disponivel em: 
http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/zoonoses/dengue/MANUAL-REVISADO-september-2016.pdf 
Decisão: INDEFERIDO – QUESTÃO E GABARITO MANTIDOS 

 

14. Técnico em Eletrotécnica – Médio- Matutino 
 
Questão 26 
Candidato: 1056823 
Alegações: 
Em síntese o candidato alega que na verdade, a ideia de associar a presença de tensão ao nível 1 e a ausência ao 
nível 0, é mera questão de convenção, apresentando suas fundamentações. 
Parecer da Banca: 
O nível lógico que possui tensão na linha possui denominação True, High, ou Alto. Se o nível lógico for baixo não a 
tensão na linha, pois sempre será um sinal de tensão nula. Conforme figura abaixo. 

  
Portanto, a alternativa “C” não é passível de resposta. Já as afirmações presentes nas alternativas “B” e “D” 
independem do nível lógico high. 
 
Referências 
http://mesonpi.cat.cbpf.br/escola2015/downloads/material/G03_Aula1.pdf 
https://www.ibytes.com.br/o-que-sao-esses-tais-de-niveis-logicos-que-insistem-em-estar-presentes/ 
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http://www.newtoncbraga.com.br/livros/livro5_ncb_mouser.pdf 
http://www.roboliv.re/uploads/documentos/eletronica-
digital/Introdu%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20Eletr%C3%B4nica%20Digital_998_1358903997.pdf 
Decisão: INDEFERIDO e MANTIDA 
 
Questão 28 
Candidato: 1056823 
Mauri Santos De Alcantara 
Alegações 
Em síntese apresenta recurso mostrando qual é a  tabela-verdade para portas de duas entradas, com sua 
fundamentação solicita anulação da questão. 
 Parecer da Banca: 
Portas lógicas são circuitos eletrônicos que implementam funções lógicas elementares por meio de sinais elétricos. 
São dois valores lógicos possíveis, o valor lógico verdadeiro (ou um, ou ligado, entre outros) e o falso (ou zero, ou 
desligado, entre outros). A nomenclatura pode ser A e X, A e B, Z e X, A e A’, entre outros. A porta NOT possui uma 
entrada A e uma saída X, tal que NOT(A) = X. A saída fornece o nível lógico complementar ao da entrada, ou seja: 1) 
se A=0, então X=1; e 2) se A=1, então X=0. E isso é exatamente o que está exposto na tabela-verdade do enunciado. 
A porta NOT então se refere à: se uma porta está ligada a outra deve estar desligada. 
Referencias 
http://www.newtoncbraga.com.br/livros/livro5_ncb_mouser.pdf 
http://www.roboliv.re/uploads/documentos/eletronica-
digital/Introdu%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20Eletr%C3%B4nica%20Digital_998_1358903997.pdf 
Decisão: INDEFERIDO e MANTIDA 
 
Questão 37 
Candidato: 1055518 
Alegações: 
Alega  em síntese  que o aquecimento de líquidos seria uma ação referente a aquecedores solares. Apresentando 
sua fundamentação solicita anulação da questão. 
Parecer da Banca:  
A energia solar pode ser obtida através da luz e do calor do sol. A lux possui diferentes frequências que agitam as 
partículas, produzindo energia. Perceba que o enunciado solicita a geração de eletricidade de forma indireta. A energia 
elétrica pode ser obtida por ação direta ou indireta da energia solar. O uso de células fotovoltaicas é uma maneira de 
produzir energia através da energia solar, de forma direta. Isso porque não há necessidade de passar por outra etapa 
para então produzir a energia. Agora, no caso da geração de energia através de aquecimentos de líquidos é indireta. 
Uma vez que a energia da luz solar será utilizada para aquecer o líquido e esse, aquecido, passará para outra etapa 
onde irá produzir a energia elétrica. 
Referência 
https://paginas.fe.up.pt/~projfeup/submit_14_15/uploads/relat_1MIEEC03_3.pdf 
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/03-energia_solar(3).pdf 
http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/714/1/energias_renovaveis.pdf 
MOREIRA, J.R.S. energias renováveis, geração distribuída e eficiência energética. Grupo GEN - LTC, 2017. 
Decisão: INDEFERIDO e MANTIDA 

 
2.6. QUESTÓES ESPECÍFICAS CARGOS DE ENSINO MÉDIO - VESPERTINO 

 

10. Agente Administrativo – Médio – Vespertino 
 
Questão 19 
Candidato: 1089320 - Agente Administrativo – ensino médio – Vespertino  
Alegações: Candidato solicita “recurso” na questão, alegando que nas Armas, um dos símbolos da República, já 
contém o Brasão, na qual contém as armas. Diz que não ficou uma resposta 100% correta, dando margem ao erro de 
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interpretação. O Brasão não seria somente as armas, tem outras coisas que pertencem ao Brasão, e na resposta foi 
colocada "As Armas". 
Parecer da Banca: Candidato confuso, sem fundamentos, esbarra no texto sólido da CF/88, tendo seu recurso 
INDEFERIDO por ausência lastros probantes, e MANTIDA a resposta preliminar já divulgada.  
Decisão:         INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 23 
Candidatos: 1054321 -  1080906 - 1089148 
Alegações: Em síntese os candidatos apontam erro de grafia no enunciado da questão na palavra sublimarmos. 
Solicitando anulação da questão. 
Parecer da Banca:  Assiste razão aos candidatos o correto é sublinharmos. Anule-se a questão. 
Decisão: DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 
 
Questão 24 
Candidato: 
1071474 -  Guilherme Henrique Spannemberg Darui - 10. Agente Administrativo – médio - Vespertino 
ALEGAÇÕES 
Em síntese os candidatos solicitam anulação da questão alegando que possui duas alternativa a serem assinaladas, 
apresentando suas fundamentações. 
Parecer da Banca: Recurso não merece prosperar pelo fato de que a modalidade Convite dispensa a publicação na 
imprensa oficial (diário oficial ou jornal de grande circulação), exigindo tão somente a AFIXAÇÃO DO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO, que pode ser em mural ou em site do órgão que pretende realizar a contratação, cumprindo os 
requisitos do Princípio da Publicidade. 
Decisão: INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 25 
Candidatos: 1056004  - 1056662 – 1080239 - 1088633 
ALEGAÇÕES 
Em síntese os candidatos solicitam anulação da questão alegando que possui erro na sua formulação podendo ter  
duas opções corretas a presentando suas fundamentações. 
Parecer da Banca: A questão deve ser anulada pelo motivo alegado nos Recursos de que a alternativa B deveria constar 
a expressão SEMPRE QUE POSSÍVEL, tornando-a exata e em conformidade com o art. 15 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
Decisão: DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 
 
Questão 26 
Candidatos: 1072514 - 1080239 
ALEGAÇÕES 
Em síntese os candidatos solicitam anulação da questão alegando que possui duas alternativas a ser assinalada, 
apresentando suas fundamentações. 
Parecer da Banca: Os recursos não merecem provimento em virtude do rol de situações de inexigibilidade ser 
taxativo no art. 13 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
No referido artigo não consta qualquer menção ao serviço de plano de saúde e no caso de equipamentos a legislação 
permite aquisição de peças, vejamos: 

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 

empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de 
exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se 
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas 
entidades equivalentes; 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação; 
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III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos 
relativos a: 

I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; 
II - pareceres, perícias e avaliações em geral; 
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;                   
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 
VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 
VIII - (Vetado).     

Decisão: INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 28 
Candidatos: 1085971 - 1089148 
ALEGAÇÕES 
Em síntese solicitam anulação da questão alegando que pode haver dupla interpretação em relação ao pregão. 
Parecer da Banca: Não restam dúvidas acerca da incorreção da alternativa B, uma vez que a Lei Federal nº 
10.520/2002 é clara no sentido de permitir a utilização do pregão para contratação de serviços: 
Art. 1º  Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será 
regida por esta Lei. 
Decisão: INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 29 
Candidato: 1053329 
ALEGAÇÕES 
Apresentando suas fundamentações, em síntese alega que a resposta mais coerente é letra C e solicita anulação da 
questão. 
Parecer da Banca: A legislação brasileira que trata das normas de contabilidade pública é a Lei Federal nº 
4.320/1964 que estabelece o seguinte: 

Art. 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. 
Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro: 
I - as receitas nêle arrecadadas; 
II - as despesas nêle legalmente empenhadas. 

Decisão: INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 32 
Candidatos: 1081914 10. Agente Administrativo  
ALEGAÇÕES 
Recurso referente as perguntas n. 32, 38 e 40. 
Parecer da Banca:  O candidato não apresenta alegação ou solicitação, apenas indica um link que remete a recursos 
de outro cargo que por sí já indefere seu recuso. No entanto com referência a questão 32 a Lei de Responsabilidade 
Fiscal veda a utilização de recursos obtidos com a venda de ativos em despesas correntes: 
Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o 
patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência 
social, geral e próprio dos servidores públicos. 
Dentre as opções apresentadas somente a alternativa A não é uma despesa corrente: 

DESPESAS CORRENTES 
Despesas de Custeio 

Pessoa Civil 
Pessoal Militar 
Material de Consumo 
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Serviços de Terceiros 
Encargos Diversos 

Transferências Correntes 
Subvenções Sociais 
Subvenções Econômicas 
Inativos 
Pensionistas 
Salário Família e Abono Familiar 
Juros da Dívida Pública 
Contribuições de Previdência Social 
Diversas Transferências Correntes. 

DESPESAS DE CAPITAL 
Investimentos 

Obras Públicas 
Serviços em Regime de Programação Especial 
Equipamentos e Instalações 
Material Permanente 
Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Emprêsas ou Entidades Industriais ou Agrícolas 

Inversões Financeiras 
Aquisição de Imóveis 
Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Emprêsas ou Entidades Comerciais ou Financeiras 
Aquisição de Títulos Representativos de Capital de Emprêsa em Funcionamento 
Constituição de Fundos Rotativos 
Concessão de Empréstimos 
Diversas Inversões Financeiras 

Transferências de Capital 
Amortização da Dívida Pública 
Auxílios para Obras Públicas 
Auxílios para Equipamentos e Instalações 
Auxílios para Inversões Financeiras 
Outras Contribuições. 

Decisão: INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 33 
Candidato:  1089320 - 10. Agente Administrativo 
ALEGAÇÕES 
O candidato em síntese alega que  o item III não está 100% correto, apresenta suas fundamentações e solicita 
anulação da questão. 
Parecer da Banca: Candidato alega que nem todos ofícios exigem tipo do documento, número de expediente e 
órgão expedidor. Ocorre que o Manual de Redação Oficial da Presidência da República (bibliografia que constava no 
Edital) determina que tais informações são obrigatórias para todos os ofícios:  “ Partes do documento no Padrão 
Ofício  O aviso, o ofício e o memorando devem conter as seguintes partes:  tipo e número do expediente, seguido da 
sigla do órgão que o expede:  Exemplos: Mem. 123/2002-MF Aviso 123/2002-SG Of. 123/2002-MME 
Decisão: INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 35 
Candidato:  1089320 - 10. Agente Administrativo 
ALEGAÇÕES 
Solicito recurso na questão 35 da prova 1, pois a questão alega a obrigatoriedade da Ata para registro de fatos em 
um sessão de verificação dos documentos de uma licitação pública, mas na verdade depende do tipo de licitação, 
existem licitações sem a necessidade da Ata.  
Parecer da Banca: Recurso não merece provimento no que parece haver um equívoco por parte do Candidato. 
Todas as sessões devem ser registradas em Ata. Apesar do recursos não deixar claro a qual tipo de licitação o 
Candidato se refere, temos o exemplo do pregão eletrônico, que mesmo realizado a distância requer uma Ata da 
sessão, conforme pode ser verificado no site: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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Decisão: INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 
 
 
 
Questão 38 
Candidato:  1053329  
ALEGAÇÕES:  Em síntese o candidato solicita análise e anulação da questão, não concordando com o gabarito 
divulgado, apresentando sua fundamentação. 
Parecer da Banca:  Em que pese o documento mencionado pelo Candidato não apresente expressamente o método 
previsto na alternativa, outras fontes de pesquisa mencionam a utilização em sequencia para controle e organização 
de documentos, como o Manual do Ministério do Planejamento: 
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/publicacao/cprod/cprod_manual_do_usuario.pdf 
No caso em análise, onde é gerado um número crescente pelo sistema (sequencial), não restam dúvidas de que a 
única forma de armazenamento é pelo método sequencial numérico. 
Decisão: INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 39 
Candidato : 1056770 -1074762 -  10. Agente Administrativo 
ALEGAÇÕES:  
Em sínsete os candidatos solicitam anulação da questão alegando que todas  as alternativas pressupõe uma saída do 
estoque sem registro e que há erros de digitação. 
Parecer da Banca: Não há como prosperar o recurso do Candidato. As alternativas A, B, e C representam 
INGERESSOS (ENTRADAS NO ESTOQUE) sem o devido registro, sendo somente a alternativa D uma SAÍDA do 
estoque. Somente na alternativa D houve redução do estoque. No segundo Recurso não foi analisado por falta de 
motivação (mencionou erro de digitação sem especificar) 
Decisão: INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 

12. Fiscal de Tributos – Médio – Vespertino 
 
Questão 20 
Candidato 1054010 - Fiscal de Tributos, médio, vespertino  
Alegações: candidato alega que em relação aos tipos de improbidade administrativa conforme a Lei 8.429/92, a 
banca aponta que a “fraude nos impostos” NÃO constitui ato de improbidade. Junta enxertos trazendo a LC 
116/2003, que foi alterada pela LC 157/2016, e então chega a improbidade administrativa, com fraudes na 
concessão de benefícios. Ou seja, uma possível fraude na concessão de isenção, incentivo ou benefício de ISS - 
Impostos sobre serviço, caracteriza claramente uma fraude nos impostos, e pede anulação da questão.  
Parecer da Banca: Candidato busca sem sucesso legislação diferente daquela exposta no enunciado, mas não 
consegue mostrar sua fundamentação para conquistar a nulidade da questão. Não assiste razão ao candidato, sendo 
INDEFERIDO seu recurso e MANTIDA a questão como já divulgada de forma preliminar.  
Decisão:         INDEFERIDO QUESTÁO MANTIDA 
 
Questão 23 
Candidatos: 1059226 – 1059588 – 1087083 
Alegações: Em síntese os candidatos apontam erro de grafia no enunciado da questão na palavra sublimarmos. 
Solicitando anulação da questão. 
Parecer da Banca:  Assiste razão aos candidatos o correto é sublinharmos. Anule-se a questão. 
Decisão: DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 
 
Questão 24 
Candidatos - 12. Fiscal de Tributos:  
1058843 – 1059226 – 1060430 – 1072628 – 1073742 – 1076816 – 1082313 - 1087805 

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/publicacao/cprod/cprod_manual_do_usuario.pdf
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Alegações:  Em síntese os candidatos alegam que não há resposta a ser assinalada, , ou ainda que possui três 
alternativas corretas, solicitando anulação da questão e/ou alteração para letra B, apresentando sua 
fundamentação. 
Parecer da Banca: Conforme alegado nos Recursos apresentados, o tributo não pode decorrer de sanção de ato 
ilícito e responderia ao enunciado, onde pediu a alternativa que não apresente característica dos impostos 
(alternativas A, B e D). Somente poderia ser mantido gabarito se o Enunciado solicitasse uma característica dos 
tributos. 
Decisão: DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 
 
Questão 28 
Candidato: 1058843 - 12. Fiscal de Tributos 
Alegações: Alega em síntese que todas as alternativas são corretas. 
Parecer da Banca: O enunciado solicitava sujeito passivo obrigado ao pagamento do tributo ou penalidade, dado 
que consta expressamente previsto no Código Tributário Nacional (conteúdo previsto no Edital): 
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade 
pecuniária. 
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; 
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de 
lei. 
Decisão: INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 30 
Candidatos – 12. Fiscal de Tributos - 1058843 - 1059226 
Alegações 
Em síntese um candidato alega que a pergunta carece clareza, pois não há previsão legal para pagamento 
antecipado de tributos sem que a lei lhe tenha obrigado e o outro alega que A e B estão correta, solicitando 
anulação da questão. 
Parecer da Banca: A questão solicita PRAZO para homologação, por parte da Autoridade, do lançamento por 
homologação e não o momento que ocorre a extinção da obrigação, características diversas do lançamento 
tributário. 
O prazo para homologação está expresso no Código Tributário Nacional: 
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o 
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a 
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. 
§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado 
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e 
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 
Decisão: INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 32 
Candidato: 1058843 - 12. Fiscal de Tributos 
Alegações: 
 Em síntese alega que  todas as alternativas estão corretas. As opções A - B e D possuem base legal no art. 151 do 
CTN. A opção C esta correta conforme art.164 do CTN. Solicito anulação do gabarito da questão 32. 
Parecer da Banca: O enunciado pedia a única alternativa que NÃO apresenta uma hipótese de suspensão do crédito 
tributário. As alternativas A, B e D são hipóteses de suspensão, segundo o Código Tributário Nacional: 
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 
        I - moratória; 
        II - o depósito do seu montante integral; 
        III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; 
        IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. 
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        V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela 
Lcp nº 104, de 2001)     
          VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)   
Já a alternativa C representa uma hipótese de extinção do crédito tributário: 
 Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 
        I - o pagamento; 
        II - a compensação; 
        III - a transação; 
        IV - remissão; 
        V - a prescrição e a decadência; 
        VI - a conversão de depósito em renda; 
        VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 
1º e 4º; 
        VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164; 
        IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais 
possa ser objeto de ação anulatória; 
        X - a decisão judicial passada em julgado. 
        XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. 
Decisão: INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 33 
Candidato: 1076816 - 12. Fiscal de Tributos 
Alegações: 
Alega que há equívoco na redação da questão, apresentando sua fundamentação solicitando anulação. 
Parecer da Banca: O enunciado da questão apresenta tão somente uma introdução acerca do tema que será cobrado 
dos Candidatos, em nada interferindo nas respostas. O que a questão solicitava era que os Candidatos analisassem as 
afirmativas e, não restam dúvidas, de que somente a I e III estão de acordo com o Código Tributário Nacional. 
Decisão: INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 34 
Candidato: 1058843 - 12. Fiscal de Tributos 
Alegações: 
A Constituição da República de 1988, no art. 37, caput, elevou ao status de princípio constitucional da Administração 
Pública o princípio da publicidade. Salvo as proibições previstas em lei, não há óbice para que o Município publique o 
valor das isenções concedidas para cada sujeito passivo, tem a questão 34 duas alternativas corretas. Solicito 
anulação do gabarito da questão 34. 
Parecer da Banca: Recurso não merece prosperar pelo fato de que as informações que podem ser divulgadas em nome 
do sujeito passivo são aquelas previstas em lei. O Princípio Constitucional da Publicidade se refere ao Ente Público, de 
forma que ele pode e DEVE divulgar os montantes concedidos, mas não há previsão legal de identificar o valor por 
sujeito passivo: 
Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de 
seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito 
passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. 
 § 3o Não é vedada a divulgação de informações relativas a: (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 
        I – representações fiscais para fins penais; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 
        II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 
        III – parcelamento ou moratória. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 
Decisão: INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 35 
Caso um sujeito passivo solicite certidão negativa de débitos junto a Prefeitura Municipal, o prazo máximo para 
Candidato: 1058843 - 12. Fiscal de Tributos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp104.htm
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Alegações 
A Lei Orgânica do Município de Urussanga em seu art. 95 prevê a obrigatoriedade de entrega de certidão no prazo 
máximo de 20 (vinte dias) dias. Alternativa correta é a C e não a A conforme o gabarito. Solicito anulação do gabarito 
da questão 35. 
Parecer da Banca: O art. 95 da Lei Orgânica Municipal não se refere à certidão tributária, mas sim referente atos, 
contratos e convênios. O prazo para certidão negativa de débitos consta no Código Tributário Nacional: 
Lei Orgânica Municipal 
Art. 95. A administração é obrigada a fornecer, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a qualquer interessado, certidão 
ou cópia autenticada de atos, contratos e convênios administrativos, sob pena de responsabilização da autoridade 
ou do servidor que negar ou retardar a expedição. Parágrafo único. No mesmo prazo, deverá atender às requisições 
das autoridades judiciárias, se outro não for o prazo fixado judicialmente. 
Código Tributário Nacional 

Certidões Negativas 
        Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por 
certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias 
à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o 
pedido. 
        Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será 
fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição. 
Decisão: INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 

16. Técnico em Segurança do Trabalho- Médio- Vespertino 
 
Questão 40 
Candidato: 1088522 - 16. Técnico em Segurança do Trabalho 
Alegações: 
Essa questão pede para o candidato marcar a alternativa correta que corresponda com as classes de fogo, Não existe 
alternativa que corresponda corretamente ás classes de fogo A, B e C. 
Parecer da Banca:  Assiste razão ao candidato as definições  estão invertidas em A e C. Anule-se a questão. 
Decisão:  DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 
3. QUESTÕES DE CONHECIMENTOS BÁSICOS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR 

 

3.1. Questões de Língua Portuguesa – Superior - Matutino 
 

Questão 01 
Candidatos: 
1057083 – 1081020 – 1052581 – 1057168 - 1053455 – 1062711 – 1064577 – 1074420- 1074435 – 1076065 – 
1077502 – 1079806 – 1087838 – 1068405 – 
Alegações: Em síntese os candidatos solicitam anulação da questão alegando erro em sua formulação e/ou 
sugerindo alteração do gabarito para letra A, apresentam suas fundamentações. 
Parecer da Banca: INDEFERIDO Levando-se em conta que a ODE nem sempre é uma forma fixa, como no enunciado 
da questão: ... não obedece necessariamente a uma forma fixa. Desta forma, pela utilização do advérbio 
necessariamente está-se admitindo o seu uso, mas não em todos os casos, ou seja, nem sempre. Assim, a ode pode 
ser assimétrica, irregular e livre. Este não é o caso do soneto e do haicai em que uma flexibilização não elimina de todo 
a estrutura, ou melhor, uma forma que rege como deverá ser feito estas formas poéticas. Exemplo de ode livre  se dá 
no caso do famoso livro de poemas de José Paulo Paes, Prosas seguidas de odes mínimas, em que a estrutura não 
conhece demarcações. Por tudo isso indeferimos o pedido.  
Decisão:   QUESTÃO MANTIDA.  
   
Questão 03 
Candidatos; 1052581 – 1053455 – 1053722 – 1063403 – 1064577 – 1083648 
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Alegações:  Em síntese os candidatos alegam que a questão é sobre literatura, e este conteúdo não consta do edital, 
solicitando anulação da questão. 
Parecer da Banca: INDEFERIDO. Não possui razão os alegantes, pois o conhecimento linguístico, estritamente 
formal, necessita, no caso do poema supracitado, do conhecimento do movimento literário para atingir seu pleno 
entendimento. O conhecimento meramente formal do poema seria ineficaz e caduco. É necessário, como nos diz o 
importante crítico literário Antônio Cândico, resgatar a exterioridade intrínseca, o que parece ser exterior ao poema 
mas já está nele pela ação no tempo feita pelo autor. Por isso indeferimos os recursos.   
Decisão: QUESTÃO MANTIDA. 

 

3.2. Questões de Língua Portuguesa – Superior – Vespertino 
 
Questão 01 
Candidato: 1057168 – Professor – Educação Fundamental (séries iniciais) 
Alegações: 
Em virtude do erro de ortografia na palavra MORRO, que ficou escrita com um "R" apenas "MORO" o item III deverá 
ser anulado, pois descaracteriza como alternativa correta. E por não constar outra alternativa que contemple esta 
questão deverá ser anulada por erro ortográfico em um termo importante para a compreensão. 
Parecer da Banca: Assiste razão ao recorrente, existe erro de grafia na afirmativa III, erro que foi corrigido nos 
demais  
Decisão:   DEFERIDO QUESTÃO ANULADA SOMENTE NO CARGO - 25.Professor – Educação Fundamental (Séries 
Iniciais) 
 
Questão 03 
Candidatos: 1074341 – 1054689 - 1071806 
Alegações: 
A questão nº 3 possui duas alternativas corretas, quais sejam C e D,  
Parecer da Banca: DEFERIDO. Há realmente propósito na reclamação dos alegantes. Há duas respostas corretas, 
realmente: imerge, ancora. Por isso deferimos os recursos.  
Decisão:  QUESTÃO ANULADA.  
 
Questão 04 
1056480 – 1066486 – 1087245 - 1084282 
Alegações:  Em síntese os candidatos não concordam com o gabarito, alegando que a alternativa correta é letra C, 
ou solicitando anulação da questão, apresentando suas fundamentações. 
Parecer da Banca: INDEFERIDOS. Não possui razão de ser os recursos dos alegantes, pois é da natureza das selvas 
serem selvagens, mesmo que conhecidas ou habitadas. Neste caso, não há hipérbole, pois não se constitui de fato 
num exagero, mas sim numa constatação. Também não há vício de linguagem ao se propor que a figura contemplada 
na expressão é o pleonasmo, pois este, quando há intenção literária, não se constitui em vício e serve para criar 
estilisticamente falando, uma bela manifestação poética ou literária.  Por tudo isso indeferimos os recursos.                                        
Decisão:   QUESTÃO MANTIDA.  

 

3.Questões de Conhecimentos Gerais Superior - Matutino 
 
Questão 06 
Candidato: 1057083 - Engenheiro Civil - Matutino 
Alegações: Candidato alega que Theodor Adorno foi atuante nos campos de filosofia e sociologia, tendo vivido nos 
séculos XVIII e XIX. Temas como filosofia e sociologia histórica não constam no conteúdo das provas no conteúdo 
programático presente no edital deste concurso. 
Parecer da Banca: Candidato pretende excluir a questão com sua anulação, fazendo classificação da história em 
sociologia histórica e então, vincular a ausência de previsão no edital do presente certame. Não prospera tal intento, 
sendo inseparável a Escola de Frankfurt da história geral. O enunciado não aprofunda nem solicita doutrinas ou 
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ensinamentos de Marcuse, Horkheimer, ou Adorno. Apenas contextualiza na cronologia. Assim, fica INDEFERIDO o 
recurso, e MANTIDA a questão como na preliminar.  
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 
 
 
Questão 07 
Candidatos: 1087283, 1071082,  
Alegações: candidatos buscam nulidade da questão alegando que o vídeo “não foi exibido na TV”, mas apenas no 
canal do humorista, pelo Facebook e junta link da Globo e outros endereços para mostrar o texto.  
Parecer da Banca: Fatos que ocorrem em redes de TV, quando viram notícia como é o caso em estudo, são tratados 
pelas demais emissoras de forma padronizada. Por isso a TV Globo não vai divulgar que o vídeo foi exibido no SBT, e 
busca citar “uma rede social”, sem dizer que foi o Facebook, onde também foi exibido. De qualquer forma, a 
resposta correta é a letra D, sendo identificado o Humorista Danilo Gentili , autor do comportamento acima descrito. 
Como se vê, não causa nenhum prejuízo ao entendimento e identificação correta da resposta, razão que fica 
INDEFERIDO pedido de anulação, sendo MANTIDA a questão na sua forma inicial. 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 08 
Candidatos : 1053567, 1053722, 1063403, 1071082, 1083648 
Alegações: Via de regra, diversos textos padronizados, pedem a anulação a questão, sob alegação que o nome da 
presidente Argentina não está completo no enunciado, ou que a condenação foi de 5 anos e dez meses. Outro alega 
duvida sobre a empresa que foi comprada, se era de imprimir papel moeda, ou se apenas comprava o papel para 
fabricar a moeda argentina.  
Parecer da Banca: Criativos, os recursantes não conseguem fundamentar seu pedido de anulação da questão, 
divagando com diversos textos padronizados. É claríssimo que a resposta correta para a questão, é a letra B, com o 
nome de Amado Boudou. Assim, ficam INDEFERIDOS os recursos e MANTIDA a questão como proposto inicialmente 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA.  
 

Questão 09 
Candidatos: 1052581, 1086277, 1053124, 1085389, 1056521, 1055230, 1053790 
Alegações: 
Os candidatos pedem anulação da questão, alegando que o nome do monarca está incorreto, ou descrevem várias 
academias criadas por Don João, inclusive a de Medicina. Outro alega irrelevância da questão e até mesmo surgiu 
alegação de conteúdo não contido no edital. Outra alegação para anulação, é que não se trata de tema atual.  
Parecer da Banca: Os pedidos de anulação da questão carecem de força probante, e o conteúdo está perfeitamente 
previsto no edital. Este foi o único Don João, Monarca, que veio ao Brasil, portanto não há confusão nenhuma em 
relação ao nome. Já Don Pedro, merece ser identificado, como I, ou II, pois foram dois Monarcas no Brasil. Para 
ampliar os horizontes, faz-se necessário esclarecer que Don Pedro I, quando governou Portugal exerceu o nome de 
Pedro IV, e o desconhecimento da correta aplicação dos nomes e títulos, tem gerado muita confusão até hoje. Em 
relação à resposta da pergunta, fica claro que somente está correta a letra C, pois Don João criou e implantou a 
Academia Militar e da Marinha. Quando alguns apontaram que ele também criou a Academia de Medicina, como na 
letra A, é preciso esclarecer que a alternativa também traz a Academia de Letras, coisa que não foi criada por Don 
João. Assim, ressaltando que o conteúdo faz parte da história o qual consta do edital, se esclarecem todos os 
questionamentos e ficam INDEFERIDOS os recursos, MANTENDO-SE a questão como inicialmente anunciada.  
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA.  
 

Questão 10 
Candidatos: 1086277, 1081831, 1053790, 1053567, 1055230 
Alegações: Surgiram diversas alegações de anulação da questão, como ausência de previsão deste conteúdo no 
edital, irrelevância do assunto, e descontextualização histórica. Finalmente, outra alegação aponta que Vargas não 
renunciou mas suicidou-se.  
Parecer da Banca: Das diversas alegações de anulação da questão, sem base nenhuma, se pode observar que o 
enunciado está contido no edital, possui relevância histórica, e está perguntando sobre os fatos que levaram as FFAA 
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a exigir a renúncia de Vargas. Alguns aparentam terem se confundido, como se a pergunta estivesse afirmando que 
Vargas renunciou. Foi o atentado contra Carlos Lacerda em agosto de 1954, como descreve a alternativa D, sendo 
esta a resposta correta, que levou as FFAA a exigir sua renúncia, no dia 23, e seu suicídio aconteceria no amanhecer 
do dia 24 de agosto. Ficam INDEFERIDOS os recursos e MANTIDA a questão.  
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA.  

 

Conhecimentos Gerais Superior – Vespertino 
 
Questão 06 
Candidatos: 1052802, 1077503, 1071083, 1062712, 1056522, 1056180, 1056158, 1054096 
Alegações: Pedem os recursantes, anulação da questão alegando texto traduzido de forma diferente, afirmando que 
o correto é: ¨ Vivemos tempos líquidos. Nada é para durar ¨. Outros alegam que o nome do sociólogo está grafado 
errado.  
PARECER - Os candidatos trazem praticamente o mesmo texto padrão, com pedido de anulação com argumentação 
precária, pois foram diversas as traduções deste conceituado sociólogo, entre os diversos idiomas. Tanto a grafia 
correta de seu nome quanto a expressão contida no enunciado, não afetam e não induzem a erro de nenhuma espécie. 
Uma simples lógica aplicada, por eliminação dos demais nomes propostos nas alternativas, deixa claro que a resposta 
correta para esta questão só pode ser Zygmunt Baumann. Em relação à tradução, ainda não são pacificadas, pois o 
uso de nomes estrangeiros causa desdobramentos em quase todos os países. O sobrenome deste Sociólogo Polonês, 
por exemplo, é literalmente Árvore-Homem, trazido do idioma alemão. Poderíamos dizer que é um lenhador, pessoa 
que vive na floresta, ou ainda que trabalha neste ramo. Quando perguntamos qual a capital da China, ouviremos desde 
Pequim até Beinjim! Portanto, NÃO PROSPERA a reclamação de candidatos sob esta alegação. Em relação a frase, 
citada no enunciado, proliferam na internet arquivos, textos e estudos confirmando o mesmo, como nos links abaixo. 
Assim, ficam INDEFERIDOS os recursos e MANTIDA QUESTÃO como anunciada preliminarmente. Conforme a linha de 
tradução, essa é uma das frases mais famosas deste sociólogo polonês falecido em janeiro de 2017, aos 91 anos. Ele 
deixou uma obra volumosa, com mais de 50 livros.  
http://www.unama.br/noticias/sociedade-liquida 
https://www.recantodasletras.com.br/artigos-de-sociedade/2420135 
https://psicologa.live/tag/frases-do-livro-modernidade-liquida/ 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA.  
 
Questão 08 
Candidatos: 1056480, 1053568, 1054096, 1077503, 1071083, 1057168, 1056522, 1056158 
Alegações: A maioria dos reclamantes pede anulação da questão alegando que o nome do presidente Mexicano está 
reduzido, e outro pede anulação por entender que o enunciado não faz parte dos conhecimentos gerais, e o assunto 
está fora do edital, além do que, o mesmo só tomará posse em dezembro de 2018, pelo que não é razoável afirmar 
que ocorreu alteração na organização política do mundo.  
PARECER – Boa parte dos candidatos trazem praticamente o mesmo texto padrão, com pedido de anulação 
argumentando que o nome do presidente eleito do México não pode estar simplificado, como estão os demais 
nomes na mesma questão. Não assiste razão para anulação, por este simples motivo, eis que nos dias atuais, é 
comum as formas de redução dos nomes, quando não causam deméritos, prejuízos ou confusões, como é o caso. O 
assunto está contido no edital, quando trata da organização política do mundo, sendo o México uma nação soberana 
e com plenos laços com os demais países. Assim, ficam INDEFERIDOS  os recursos e MANTIDA a questão na forma 
preliminarmente anunciada.  
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA.  
 
Questão 09 
Candidatos: 1054689, 1084282 
Alegações: Um dos candidatos alega que Lauro Muller foi governador, mas também não é uma destas pontes, e 
portanto não deveria ser considerado como resposta correta. O enunciado pedia um nome que fazia parte das 
pontes e que não era governador, e então não faz sentido a alternativa B. diz que o enunciado é confuso e sem 

http://www.unama.br/noticias/sociedade-liquida
https://www.recantodasletras.com.br/artigos-de-sociedade/2420135
https://psicologa.live/tag/frases-do-livro-modernidade-liquida/
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resposta correta. O outro alega que a questão possui dupla interpretação, não ficando claro na pergunta se o 
EXCETO se refere aos governadores ou as pontes. Afirma que a pergunta é mal formulada 
Parecer da Banca: Candidatos se aventuram no pedido de anulação da questão, semeando ilações. A resposta 
correta é a legra B, tendo sido Lauro Muller Governador de Santa Catarina, no início da República. INDEFERIDOS os 
recursos e MANTIDA a questão como anunciado preliminarmente.  
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA.  
 
Questão 10 
Candidatos; 1053568, 1071083 
Alegações: 
Um candidato pede anulação da questão por jugar incompleta a resposta, entendendo que aa Revolução Federalista 
não se limitou ao Rio Grande do Sul. Outro alega que a questão está mal formulada, pois a Revolução aconteceu no 
Rio Grande do Sul e a Revolta surgiu no Rio de Janeiro.  
Parecer da Banca: Apesar do esforço dos candidatos, a resposta correta para a questão é mesmo aquela anunciada 
preliminarmente, pois a Revolução Federalista foi um conflito de caráter político que aconteceu no Rio grande do Sul 
e desencadeou uma Revolta Armada. INDEFERIDOS os recursos e MANTIDA a questão como anunciado 
preliminarmente.  
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA.  

 

Questões de Matemática superior matutino 
 
Questão 12 
Candidatos:  1083089 – 1088385 - 1053615 - 1054095 - 1056714 - 1062711 - 1068405 - 1071082 - 1074435 - 
1077502 - 1079806 - 1081587 - 1087838 - 105281 
Alegações:  Em síntese os candidatos alegam que a questão não possui resposta correta, ou que existe duas 
alternativas possíveis, ou ainda pedem anulação por existir erro no enunciado da questão, apresentando suas 
fundamentações. 
Somando as idades teríamos 20 + 15 + 21 = 56, porém o 21 não pode ser uma das idades, já que o enunciado diz que 
as idades das irmã está ENTRE  14 e 21, logo não inclui nem o 14 nem o 21. 
Parecer da Banca:  Assiste razão aos candidatos. A alternativa C as idade seriam 14 + 21 + 21 + 56, porem como o 
enunciado pede idades distintas, não pode ser essa alternativa.  A alternativa D, que tem o valor da soma de  55 
anos, poderia ser a alternativa correta entre a soma das idades distintas (14 + 20 + 21 = 55 ) porém o produto seria 
5.880 e não 6.300, por tanto opta-se pela anulação da questão.  
Decisão: DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 
 
Questão 13 
Candidato: 1077573 
Alegações:  Em síntese o candidato alega que a questão não possui alternativa correta, solicitando sua anulação 
Parecer da Banca:  Não assiste razão ao candidato, o número de elementos é ZERO, Não há elementos nesta 
intersecção. O número zero para ser o número de intersecção teria que estar entre parênteses. 
Decisão:         INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 14 
Candidatos: 1056316 – 1081079 - 1086430 - 1067154 – 1088385 - 1053567 – 1053615 - 1054095 – 1056714 -
1062711 - 1068405 - 1074435  -1075607 - 1077502  -1079806 - 1081320  -1081587 - 1081943  - 1083882 - 1084281 - 
1087838 
Alegações:  Candidatos solicitam anulação da questão alegando que o enunciado solicita a medida da área que é em 
cm² e o resultado das alternativas está em cm³. 
Parecer da Banca:  Assiste razão aos recorrentes, a questão possui vício na sua elaboração. 
Decisão:     DEFERIDO QUESTÃO ANULADA. 
 
Questão 15 
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1054705 – 1060253 – 1060253 – 1074357 – 1077573 - 1085593 
Alegações: Em síntese os candidatos alegam que não há resposta correta, não concordando com o gabarito 
apresentado, solicitando anulação da questão. 
Parecer da banca: O enunciado fala explicitamente:  “De acordo com as informações, NÃO é correto afirmar que:” 
Todas outras alternativas estão corretas e a letra D, fala que o sócio que investiu o maior valor participou com 40% do 
valor da compra da empresa, sendo que ele só participou com 37%.  
 
Questão 15 
Candidato: 1077573 – Professor de Educação Infantil 
Alegações: Peço a anulação da questão devido o calculo do preço das ações que joão comprou ser de 12 exato , 
onde 10+15+9+14 corresponde  48/4 = 12 , então a alternativa que corresponde ao preço médio das ações que João 
comprou é de 12 exato e não de um valor aproximado como a resposta da letra C) R$ 11,77  da questão destaca. 
Parecer: A questão 15 descrita pela candidata não faz parte da prova de Professor de Educação Infantil 
RECURSO NÃO RECONHECIDO. 

 

Questões de Matemática superior Vespertino 
 
Questão 12 
Candidatos: 1071183 - 1077574 
Alegações: Em síntese os candidatos alegam que nenhuma das alternativas está correta, solicitando a anulação da 
questão apresentando suas fundamentações. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão aos candidatos a questão requer interpretação e utiliza apenas divisão e 
multiplicação. Resolução: 
2/5 de R$ 4.000,00 =   R$ 1.600,00  + 1.2% = R$1.619,20  + 1,2% =  R$ 1.638,63 + 1,2% = R$ 1.658,293 
Restante R$ 4.000,00  -R$ 1.600,00 = R$ 2.400,00 
R$ 2.400,00 + 1,6% =  R$ 2.438,40 + 1,6% = R$ 2.477,4144 +1 ,6% = R$ 2.517,053 
Então, R$ 1.658,293 + R$ 2.517,053 = R$ 4.175,346  
Aplicando as regras de arredondamento a letra D está correta, pois não há outra resposta que coloque  em dúvida.  
Decisão:       INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 14 
Candidatos: 1054022 - 1053568 
Alegações:  O candidato 1 em síntese alega que o candidato deveria ter conhecimento do jogo de cartas chamado 
BARALHO, o que por sua vez não é conteúdo previsto no edital. Portanto, vem o Recorrente requerer a anulação da 
questão. O candidato 2 solicita anulação da questão número 14 por falta de alternativa correta.  
Parecer da Banca: A questão e um exercício de probabilidade e está correta, se temos 52 cartas, a probabilidade de 
tirar um 8 e um 6 na primeira tentativa é de 8/52, simplificando, 8/52 = 2/13. Alternativa D está correta. Quanto ao 
conhecimento do jogo do Baralho, tem-se que é um jogo conhecido, com centenas de anos, que faz parte da cultura 
de diversas regiões do Brasil, faz parte das brincadeiras infantis e circula nas rodas de amigos e crianças, sendo que 
uma pessoa com o mínimo de conhecimento e cultura já viu ou já jogou um baralho e tem conhecimento de que 
possui quatro naipes, esse motivo não invalida a correta resolução de um problema de probabilidade. 
Decisão:                                          INDEFERIDO - MANTIDA 

 
Questões de Conhecimentos Específicos superior Matutino 
 

19. Engenheiro Civil – Superior - Matutino 
 

Questão 16 – Engenheiro Civil 
Candidato: 1081020 – Cristian Moreira De Souza 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa “B” é o gabarito 
correto da questão. 
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INDEFERIDO: Segundo dispõe o parágrafo único, do art. 3º, combinado com o inc. III, do mesmo parágrafo, da Lei nº 
6.766/79, “não será permitido o parcelamento do solo, entre outros, em terrenos com declividade igual ou superior a 
30 % (trinta por cento), salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes”. Neste caso, a 
questão requer que o candidato detenha conhecimento sobre os critérios e limites dispostos na legislação 
supracitada. Logo, está incorreto afirmar que 35 % corresponde ao parâmetro exigido pela norma. Não obstante, 
observa-se também que o fator declividade, por si só, não é um fator absoluto para inviabilizar o parcelamento do 
solo, quando, por exemplo, um terreno possuir declividade igual ou superior a 30%, pois o mesmo enunciado da lei 
também menciona que se atendidas as exigências específicas das autoridades competentes, poderá ocorrer 
parcelamento do solo acima desse limite. Desta forma, tendo em vista ao exposto, opta-se pelo indeferimento do 
recurso. 
- Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6766.htm. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 17 – Engenheiro Civil 
Candidato: 1060637 – Luiz Ricardo Weimann Araujo -         1081020 – Cristian Moreira de Souza 
ALEGAÇÃO: Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa “C” é o 
gabarito correto da questão. 
INDEFERIDO: Segundo dispõe o § 2º, do art. 7º, combinado com o inc. II, do mesmo parágrafo, da Lei 8.666/1993, 
“as obras e serviços somente poderão ser licitados quando, entre outros, existir orçamento detalhado em planilhas 
que expressem a composição de todos os seus custos unitários”. Neste caso, observa-se que o item “I” da questão 
está incorreto por não corresponder ao termo expresso na lei supracitada. Não obstante, para Mattos (2010, págs. 
34 a 42), o orçamento detalhado é efetuado a partir de composições de custos e cuidadosa pesquisa de preços dos 
insumos, possuindo uma reduzida margem de incerteza em relação aos demais tipos de orçamento, como o 
orçamento preliminar, que é um pouco mais detalhado que uma estimativa de custos e pressupõe o levantamento 
expedito de algumas quantidades e a atribuição do custo de alguns serviços. Logo, observa-se a preocupação da 
legislação em determinar corretamente o grau do orçamento para fins de licitação das obras e serviços. Desta forma, 
tendo em vista ao exposto, opta-se pelo indeferimento do recurso. 
- Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm. 
- MATTOS, A. D. Planejamento e Controle de Obras. 1ª ed., Ed. PINI, São Paulo, 2010. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 23 – Engenheiro Civil 
Candidato: 1076101 – Arthur Reichert Damian Preve 

        1087947 – Ricardo Luiz Werner 
ALEGAÇÃO: Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que a questão não possui 
clareza e que utiliza termo inexistente no meio técnico. 
INDEFERIDO: Para Ambrozewicz (2012, pág. 95), quanto às propriedades tecnológicas dos materiais betuminosos 
empregados na construção civil, a dutilidade é uma propriedade relacionada à capacidade de deformação sem 
fissuras, sendo que o ensaio é normatizado pela NBR 6293. Logo, observa-se que a capacidade de deformação sem 
fissuras é um fator característico em relação ao ensaio de dutilidade, não havendo, portanto, falta de clareza quanto 
ao enunciado da questão. Da mesma forma, o termo “dutilidade”, assim como “ductilidade”, é empregado no meio 
técnico, não havendo, por conseguinte, prejuízo na resolução da questão. Desta forma, tendo em vista ao exposto, 
opta-se pelo indeferimento do recurso. 
- AMBROZEWICZ, P. H. L. Materiais de Construção – Normas, Especificações, Aplicação e Ensaios de Laboratório. 1ª 
ed., Ed. PINI, São Paulo, 2012. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 24 – Engenheiro Civil 
Candidato: 1056316 –  Vanessa Colossi Felippe -         1077561 – Carolina Bonato Spillere 
ALEGAÇÃO: As candidatas impetraram recurso sobre a questão mencionada, ambas alegando que a questão não 
possui nenhuma alternativa correta. 
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INDEFERIDO: Segundo ensina Ambrozewicz (2012, págs. 112 a 116), a argamassa de gesso é reconhecida na 
construção civil, podendo ser obtida a partir da mistura de gesso e água, sendo utilizada em revestimentos internos, 
substituindo, entre outros, o chapisco, emboço e reboco. Portanto, observa-se que a argamassa de gesso pode ser 
classificada quanto ao tipo de aglomerante. Desta forma, tendo em vista ao exposto, opta-se pelo indeferimento do 
recurso. 
- AMBROZEWICZ, P. H. L. Materiais de Construção – Normas, Especificações, Aplicação e Ensaios de Laboratório. 1ª 
ed., Ed. PINI, São Paulo, 2012. 
QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 25 – Engenheiro Civil 
Candidato: 1054705 –  Otavio Augusto Mariano Meneguela 

        1056316 –  Vanessa Colossi Felippe 
ALEGAÇÃO: Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa “B” é o 
gabarito correto e que a definição não corresponde ao gabarito da questão. 
INDEFERIDO: Segundo dispõe Ambrozewicz (2012, pág. 41), em relação à caracterização dos agregados utilizados na 
construção civil, a massa unitária é definida como a relação entre a massa total de um certo volume de agregados e 
esse volume, considerando-se os vazios existentes entre os grãos do agregado. Da mesma forma, o autor considera 
massa específica como sendo a relação entre a massa e o volume de cheios, isto é, o volume dos grãos dos 
agregados. Logo, observa-se que os termos massa unitária e massa específica possuem definições distintas. Desta 
forma, tendo em vista ao exposto, opta-se pelo indeferimento do recurso. 
- AMBROZEWICZ, P. H. L. Materiais de Construção – Normas, Especificações, Aplicação e Ensaios de Laboratório. 1ª 
ed., Ed. PINI, São Paulo, 2012. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 26 – Engenheiro Civil 
Candidato: 1057083 –  Lucas Manenti Serafim 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a questão possui 2 
alternativas corretas.  
INDEFERIDO: Segundo leciona Balbo (2007, pág. 159), “o macadame seco é definido como a camada composta de 
materiais granulares resultante da compactação de pedra-pulmão (rachão, obtido no britador primário) seguida de 
seu preenchimento por agregado miúdo com grande esforço de compactação”. A partir desta definição, é possível 
observar as distinções entre o macadame seco e o solo-brita, pois este último é executado mediante a mistura entre 
agregado e solo, o qual poderá ocorrer em usinas misturadores de agregados ou na própria pista, mediante uso de 
pá-carregadeira ou motoniveladora, ao contrário do que ocorre com o macadame seco, que inicia com o 
espalhamento do agregado graúdo, seguido de compactação, e finaliza com o espalhamento de agregados miúdos, 
seguido novamente de compactação. Desta forma, tendo em vista ao exposto, opta-se pelo indeferimento do 
recurso. 
- BALBO, J. T. Pavimentação Asfáltica – Materiais, Projeto e Restauração. 1ª ed., Ed. Oficina de Textos, São Paulo, 
2007. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 28 – Engenheiro Civil 
Candidato: 1081020 – Cristian Moreira De Souza 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa “D” é o gabarito 
correto da questão. 
INDEFERIDO: Segundo dispõe o item 9.5.4 da NBR 6.118/2014, versão corrigida 2014, “as emendas por solda podem 
ser de topo, por caldeamento, para bitola não menor que 10 mm”. Neste sentido, subtendesse que não há prejuízo 
na clareza da questão, pois o uso do termo “podem”, assim como também está expresso na norma, não restringe ou 
exclui as demais possibilidades dispostas na normativa. Desta forma, tendo em vista ao exposto, opta-se pelo 
indeferimento do recurso. 
- NBR 6.118/2014, Versão corrigida 2014 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento. 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 31 – Engenheiro Civil 
Candidatos: 1060637 – Luiz Ricardo Weimann Araujo 
            1087947 – Ricardo Luiz Werner 
ALEGAÇÃO: Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, ambos alegando que a questão possui 
2 alternativas corretas. 
DEFERIDO: Segundo preceitua o parágrafo único, art. 3º, do Decreto nº 7.983/2013, “o Sinapi deverá ser mantido 
pela Caixa Econômica Federal - CEF, segundo definições técnicas de engenharia da CEF e de pesquisa de preço 
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE”. Nesse caso, subtendesse que a ausência, na 
redação da questão, quanto às atribuições das instituições, seja de definições técnicas de engenharia, seja de 
pesquisa de preço, prejudicou o candidato na resolução da questão. Desta forma, tendo em vista ao exposto, opta-
se pelo deferimento do recurso. 
- Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2013/Decreto/D7983.htm. 
QUESTÃO ANULADA 
 
Questão 39 – Engenheiro Civil 
Candidato: 1081020 – Cristian Moreira De Souza 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa “D” é o gabarito 
correto da questão. 
INDEFERIDO: Segundo dispõe a alínea “h”, item 18.36.3, da NR 18, quanto à escavação, fundação e desmonte de 
rochas, “devem ser construídas passarelas de largura mínima de 0,60m (sessenta centímetros), protegidas por 
guarda-corpos, quando for necessário o trânsito sobre a escavação”. Neste sentido, subtendesse que a referida 
normativa limita a largura mínima de passarelas em 0,60m, ao contrário do que afirma o item III da questão que 
considera a largura mínima de 0,70m. Ou seja, a largura mínima expressa no item III é mais restritivo que o exigido 
pela norma regulamentadora, estando a opção incorreta. Desta forma, tendo em vista ao exposto, opta-se pelo 
indeferimento do recurso. 
- NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Disponível em: 
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR18/NR-18.pdf. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 40 – Engenheiro Civil 
Candidato: 1054705 – Otavio Augusto Mariano Meneguela  
                    1060253 – Suelen Cardoso Da Rosa 
ALEGAÇÃO: Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, ambos alegando que a alternativa “C” 
é o gabarito correto da questão. 
INDEFERIDO: Segundo dispõe o art. 10, combinado com o inc. “II”, do mesmo artigo, da Resolução nº 307/2002, “os 
resíduos da construção civil, após triagem, deverão ser destinados das seguintes formas, sendo que para resíduos de 
Classe B, deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo 
dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura”. Portanto, a opção correta da questão é a 
alternativa “B”, tendo em vista que, para o caso de resíduos “Classe A”, a norma dispõe, segundo o inc. “I”, art. 10, 
que tais resíduos deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de 
resíduos classe A de reservação de material para usos futuros. Logo, as afirmações dos candidatos não procedem, 
em face da clareza da norma. Desta forma, tendo em vista ao exposto, opta-se pelo indeferimento do recurso. 
- Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002. Disponível em: 
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307. 
QUESTÃO MANTIDA 

 

20. Farmacêutico – Superior - Matutino 
 
Questão 24 
Candidatos: 1054602 – 1086679 
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Alegações:  Em síntese os candidatos solicitam anulação da questão, alegando que a bula do medicamento, traz 
conceito diverso do entendimento da questão e que o fenoprofeno também causa alterações na função renal com 
elevação de AST e ALT. 
Parecer da Banca: De acordo com bula do medicamento referência consultada através do site 
https://www.bulas.med.br/bula/4698/trandor.htm , “durante os estudos em curto prazo para analgesia, 
a incidência de reações adversas foi notavelmente inferior à observada nos estudos em longo prazo. 
A incidência de efeitos colaterais tem sido rara e, quando ocorre, está relacionada com o trato gastrintestinal, 
como dispepsia, constipação, náusea e vômitos. A incidência e gravidade dos efeitos colaterais relatados têm sido 
menores do que as observadas com o uso do ácido acetilsalicílico. O desconforto abdominal, ocasionalmente 
experimentado por alguns pacientes, foi eliminado pela administração conjunta de antiácidos ou pela administração 
da droga juntamente com alimentos.” A questão está correta merecendo ser mantida. 
Decisão:  INDEFERIDO – QUESTÃO  MANTIDA 
 
Questão 25 
Candidato: 1086679 
Alegações: Solicito anulação da questão 25 pois tem sido encontrado algumas evidências de uso de toxina botulínica 
para o tratamento de seborreia, logo não há alternativa correta.  
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato, o uso indicado pela candidata é considerado uso off-label. Bula do 
medicamento referência não cita indicação para tratamento de seborreia. Bula disponível em 
http://www.medicinanet.com.br/bula/999/botox.htm . 
Decisão:   INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 26 
Candidatos: 1052581 - 1054602 
Alegações : Os fármacos citados são classificados e atuam como Inibidores da recaptação de noradrenalina, e, como 
reação, aumentam a quantidade deste neurotransmissor na fenda sináptica. Porém, a atuação do fármaco é na 
inibição da recaptação e não diretamente na captação. Sendo assim, questionamos a estrutura do enunciado que 
não condiz com as respostas sugeridas visto a ação do fármaco. Essa questão deve ser anulada, pois o mecanismo de 
ação do medicamento trazodona está relacionado com a recaptação de SEROTONINA, além de diminuir a 
sensibilidade de adrenorreceptores e induz alterações nos adrenorreceptores pré-sinápticos da 5-HT. 
Parecer da Banca: A questão apresenta vício de elaboração do seu enunciado quando a trazodona ter sido 
classificada como droga para receptação da noradrenalina. Seu efeito correto é da receptação/captação da 
serotonina. Vide bula de medicamento conforme link disponível em 
http://www.medicinanet.com.br/bula/2028/donaren.htm  
“O mecanismo de ação antidepressiva da trazodona no homem ainda não está completamente elucidado. Estudos 
em animais demonstraram inibição seletiva da recaptação da serotonina no cérebro e outras ações farmacológicas 
em receptores adrenérgicos. “ 
Decisão:  DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA                                     
 
Questão 30 
Candidatos: 1052581 
Alegações: Sabendo que os antiácidos apenas neutralizam o pH, reagindo com o HCl, formando compostos de pH 
mais neutros e que não inibem secreção gástrica, a resposta correta dessa questão seria a alternativa D. Pois 
análogos de prostaglandinas não são os principalmente usados quanto os antiácidos, porém, estes, sim, inibem 
secreção gástrica. Assim, pedimos a correção do gabarito, ou a anulação dessa questão visto que pode ter sentido 
dúbio, prejudicando o desempenho do candidato. 
Parecer da Banca: Merece acolhida o recurso do candidato, a questão apresenta vício na sua elaboração, dando 
duplo sentido, neste caso essa banca decide pela sua anulação, garantindo o princípio da isonomia a todos os 
candidatos. 
Decisão: DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 
 
Questão 32 

https://www.bulas.med.br/bula/4698/trandor.htm
http://www.medicinanet.com.br/bula/999/botox.htm
http://www.medicinanet.com.br/bula/2028/donaren.htm
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Candidatos: 1052581 – 1054602 -  1057130 – 1073980 – 1086679 - 1073980 
Alegações:  Em síntese os candidatos não concordam com o gabarito dado como correto, solicitando troca de 
gabarito para letra C,  apresentando suas fundamentações. 
Parecer da Banca: Considerar correta a alternativa C “microvilosidades”, de acordo com disposto no em link 
http://srvd.grupoa.com.br/uploads/imagensExtra/legado/W/WHALEN_Karen/Farmacologia_Ilustrada_6ed/Lib/Amo
stra.pdf  
Decisão:    DEFERIDO – TROCA DE GABARITO PARA LETRA “C” 
 
 
Questão 33 
Candidato: 1086679 
Alegações:  Solicito a anulação da questão 33 pois os fármacos lercandipino, nitrendipina também podem ser 
utilizados na tratamento de angina pectoris por serem da classe dos bloqueadores de canais de Ca²+. Esses 
medicamentos inibem a entrada de cálcio nos músculos liso e cardíaco, levando a dilatação das artérias periféricas e 
diminuição da contração do músculo cardíaco. Por esta razão esses medicamentos também podem ser utilizados 
como antianginosos. Lecardipino é frequentemente utilizado para o tratamento de hipertensão arterial, mas 
também tem ação no coração.  
Parecer da Banca: Para elaboração da questão, foi usada a função PRINCIPAL do medicamento, e não ações 
secundárias. Ação principal confirmada conforme informações dispostas em Farmacologia, Cap. 21, Seção 3, Rang e 
Dale, 7ª edição. Decisão: 
Decisão:  INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 34 
Candidato: 1086679  - 1073980 
Alegações:  
Em síntese os candidatos solicitom alteração do gabarito para alternativa A, alegando que os fármacos anti-
histamínicos de primeira geração são aqueles que atravessam a barreira hemato-encefálica e  que apresentam ações 
sedativas e efeitos anticolinérgicos indesejáveis como boca seca, visão turva, constipação e redução do estado de 
alerta e falta de coordenação motora.  Já os de segunda geração não conseguem atravessa a barreira 
hematoencefálica por isso não apresentam ação sedativa  e efeitos anticolinérgicos indesejáveis.  
Fonte:  RANG, H. P. et al. Farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, c2012. xxv, 779 p. ISBN 9788535241723 
PASTORINO, Antonio Carlos. Revisão sobre a eficácia e segurança dos anti-histamínicos de primeira e segunda 
geração. Rev bras alerg imunopatol, v. 33, n. 3, p. 88-92, 2010. 
Parecer da Banca: Alterar gabarito para alternativa correta A. A questão apresenta erro na sua formulação. 
Confirmada correção para alternativa A conforme informações dispostas em Farmacologia, Cap. 26, Seção 3, Rang e 
Dale, 7ª edição.  
Decisão:  DEFERIDO – Gabarito alterado para letra “A”           
 

22. Médico Veterinário 
 
Questão 18 
1080273 – 1085593 -  
Alegações:  
Em síntese os candidatos alegam que a questão possui mais de uma alternativa correta, apresentando suas 
fundamentações. 
Parecer da Banca: Não assiste razão aos candidatos, algumas espécies apresentam especificidade de espécie-
hospedeiro, ou seja, parasitam apenas uma espécie animal. Outras, embora apresentando hospedeiros preferenciais, 
podem sugar outros animais, daí sua importância na transmissão de doenças.  
As espécies de maior importância são:  
Pulex irritans é a que preferencialmente parasita o homem, embora também possa se alimentar de outros 
hospedeiros; 
Clamidiose (alternativa C), é a única em questão que não é transmitida pelo canino 

http://srvd.grupoa.com.br/uploads/imagensExtra/legado/W/WHALEN_Karen/Farmacologia_Ilustrada_6ed/Lib/Amostra.pdf
http://srvd.grupoa.com.br/uploads/imagensExtra/legado/W/WHALEN_Karen/Farmacologia_Ilustrada_6ed/Lib/Amostra.pdf
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https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/controle_de_zoonoses/animais_si
nantropicos/index.php?p=4639 
Decisão:              INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 38 
Candidatos: 1077002 - 1080273 
Alegações: Em síntese os candidatos pedem anulação da questão afirmando que o artigo citado estã em decreto já 
revogado, apresentando suas fundamentações. 
Parecer da Banca: Assiste razão aos candidatos, a questão deve ser anulada. 
Decisão:          DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 
Questão 40 
Candidatos: 1085593 
Alegações: 
Em síntese o candidato alega que a questão solicita a alternativa incorreta. o gabarito está com alternativa "D", 
porém a questão apresenta 2 alternativas incorretas.  
Parecer da Banca: Segundo o dicionário de língua portuguesa ADENITE é um substantivo feminino que significa 
inflamação dos gânglios linfáticos ou de uma glândula.  É evidente que há um equívoco por parte do candidato com 
relação a interpretação de texto. Em nenhum momento se restringe a adenite somente a uma inflamação com pus 
em seu interior, mas entende-se que se há inflamação, independente do grau, existe a adenite.  
https://www.passeidireto.com/arquivo/19685794/inspecao---tecnologia-da-carne 
Decisão:         INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 

23. Nutricionista – Superior – Matutino 
 

Questão 27 

Candidato: 1069168 
Alegações: 
Gostaria de que revessem a questão número 27 pois não havia nas alternativas a resposta correta. 
A resposta que deveria ter nas alternativas seria AMILASE e não havia esta alternativa! 
Parecer da Banca:  Não assiste razão ao candidato, pois Amilase e Ptialina tem  mesma função. “Amilase Salivar (ou 
ptialina) é uma enzima da saliva que, em pH neutro ou ligeiramente alcalino, digere parcialmente o amido e 
converte-o em maltose. É na boca, com a ptialina da saliva, que começa a digestão química dos polissacarídeos 
ingeridos.” 
Decisão:       INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 29 
Candidato: 1087283 
Alegações:  
Pergunta sem resposta, pois o enunciado pede os sintomas característicos, e as alternativas são referentes a 
característica da fisiopatologia. Portanto, a questão está sem resposta. 
Em nenhuma das alternativas da questão aparece algum dos sintomas característicos, e sim a característica da 
inflamação. Portanto, peço que a questão seja anulada por não está em consonância com o enunciado e por não ter 
alternativa correspondente. 
Referência: 
• MAHAM, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: Alimentos, nutrição e dietoterapia. 14ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2018.  
Parecer da Banca:  Assiste razão ao candidato A Pancreatite é uma inflamação do pâncreas caracterizada por 
edema, exsudato celular e necrose gordurosa, podendo ser aguda ou crônica aguda ou crônica  e apresenta vários 
sintomas, os quais não são contemplados nas alternativas. 
Decisão: DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/controle_de_zoonoses/animais_sinantropicos/index.php?p=4639
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/controle_de_zoonoses/animais_sinantropicos/index.php?p=4639
https://www.passeidireto.com/arquivo/19685794/inspecao---tecnologia-da-carne
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24. Professor – Educação Física – Superior- Matutino 
 
Questão 26 
Candidato: 1064841 - Fernando Canonica - 24. Professor – Educação Física  
Alegações: 
Prezada banca, a questão numero 26 da prova de Professor de Educação Física atribui a função de "depressão da 
clavícula e do ombro" ao músculo Subclávio. Porém a bibliografias da área descrevem esse muculo apenas como 
auxiliar no referido movimento, atribuindo sua função a de estabilização da clavícula, portanto o enunciado da 
questão o caracteriza de forma errônea e torna a mesma passível de anulação. 
Parecer da Banca:   INDEFERIDO. 
A alternativa correta é a alternativa “B”. 
Ao que nos informa NETTER (2000), No contexto da anatomia humana, o músculo SUBCLÁVIO no Tórax - Região 
Ântero-Lateral é responsável pela ação de Depressão da clavícula e do ombro, 
Referencia: 
Fonte: NETTER, Frank H.. Atlas de Anatomia Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. Disponível em 
https://www.auladeanatomia.com/novosite/sistemas/sistema-muscular/musculos-do-torax/ 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA                                          

 

26. Professor – Educação Infantil – Superior – Matutino 
 
Questão 16 –  
Candidato: 1068405; 1074435. 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que de acordo com a 
Constituição Federal, os municípios atuarão com prioridade no ensino fundamental e pré-escolar e que a educação 
infantil, obrigatória, é divida por faixa etária e não em etapas. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise deve ser anulada, pois ausente 
qualquer erro ou contradição em sua redação. Há de se destacar precariedade na redação e falta de eloqüência das 
alegações do candidato, sendo difícil interpretar qual a sua verdadeira insurgência contra a questão. 
De qualquer forma, a questão foi elaborada tendo por base o artigo 211, parágrafo 2º, da Constituição Federal que 
estabelece que os “Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil” – daí porque 
a alternativa A está correta. 
Não há dúvidas de que o pré-escolar está inserido na Educação Infantil (artigo 30 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional) e que o ensino como um todo é divido em modalidades e etapas – matéria esta que não foi objeto 
da questão. 
A questão indagou a respeito da divisão de competências do sistema de ensino entre os entes federativos e, conforme 
já se fez menção, é a alternativa A que de fato está correta. Não existindo o apontamento de outros possíveis vícios 
ou erros na questão, não há que se falar em sua anulação. 
Referência Bibliográfica 
Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
˃http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm˂. Acesso em: 23 de agosto de 2018. 
Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: 
˃http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Leis/L9394.htm˂. Acesso em 23 de agosto de 2018. 
INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 32 
Candidatos: 1070834 – 1071479 – 1071820 – 1071975 – 1075436 – 1077573 - 1086007 
Alegações: 
Em síntese os candidatos alegam que o assunto da questão não cabe ä Educação Infantil, alegando ainda que a 
questão possui duas alternativas corretas, solicitando a anulação apresentando suas fundamentações. 
Parecer da Banca:  INDEFERIDO - A alternativa correta é a “C” 
Como ação educativa o enunciado da presente questão assim menciona 

https://www.auladeanatomia.com/novosite/sistemas/sistema-muscular/musculos-do-torax/
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“aos alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental, pode-se apresentar à seguinte cantiga popular”, logo 
entende-se há de se entoar um canto e não uma leitura. 
- a temática da presente questão consta na página 51 do presente edital a saber: 
TEMAS INERENTES AO CARGO:  
“...ensino da língua, alfabetização, letramento; A infância e sua singularidade na educação básica(o que inclui as 
séries iniciais); Articulação dos conceitos: infância, brincadeira, ludicidade, desenvolvimento e aprendizagem; 
Avaliação do/no processo de alfabetização ...” 
Referência: 
Concurso Público 01/2018 Prefeitura Municipal de Urussanga. Disponível em  
https://cdn.gestoreditais.com.br/edital/25/1729/edital-001-2018-concurso-pu-blico-retificado-pdf_79.pdf 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA                                  

 
17. Advogado – Superior – Vespertino 
 

Questão 16 – advogado 
Candidato: 1074341 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que o enunciado 
deveria tratar do artigo 45 do Código de Processo Civil e não do artigo 42 que trata das causas cíveis em geral. 
Argumenta que o parágrafo 1º do artigo 45 é uma exceção à regra do próprio artigo 45, e não do artigo 42, pois essa 
“remessa” não seria específica da Justiça Federal. 

INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise deve ser anulada. A questão foi 
elaborada tendo por fundamento o Título III, Capítulo I da lei instrumental, onde o texto legal versa acerca da 
competência interna, mais precisamente entre os artigos 42 a 66 do Código de Processo Civil. Entre os artigos 42 a 53 
o legislador estabeleceu as disposições gerais acerca da competência interna no âmbito do Processo Civil. 

De fato a questão abordou assertivas extraídas tanto do artigo 42, bem como dos artigos 43, 44 e 45. Não há 
qualquer conflito entre eles tendo em vista que versam sobre a mesma matéria. O fato de o cabeçalho da questão ter 
sido extraído do artigo 42 e as alternativas dos demais artigos já mencionados não é motivo hábil para ensejar a 
anulação da questão. A questão também não delimitou o seu conteúdo acerca da competência da Justiça Federal 
(matéria esta prevista na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e não no Código de Processo Civil). 

Não há qualquer contrariedade entre os artigos que fundamentaram a elaboração da questão, sendo que, por 
versarem acerca da mesma matéria, eles se complementam. Também não foram apresentados pelo candidato 
quaisquer erros ou vícios hábeis a anular a questão. 

Com a finalidade de dirimir quaisquer dúvidas envolvendo a questão em análise, far-se-á, por oportuno, a sua 
ligeira revisão. Pois bem, a alternativa A está incorreta, pois contraria o disposto no artigo 43 do Código de Processo 
Civil, ou seja, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial e não no 
momento do recebimento da citação válida, conforme fez menção a assertiva. 

 
A alternativa B também está incorreta, pois, por sua vez, contraria o disposto no parágrafo 3º do artigo 45 do 

Código de Processo Civil que estabelece que o “juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito 
se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo”. 

O parágrafo 2º do artigo 46 estabelece que “sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser 
demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor”. Daí porque a alternativa C também está incorreta 
ao afirmar que sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele somente poderá ser demandado no foro de 
domicílio do autor. 

Por fim, conforme restou divulgado pelo gabarito preliminar, a alternativa D de fato está correta, pois sua redação 
vai de encontro ao disposto no parágrafo 1º do artigo 45 do Código de Processo Civil: “Os autos não serão remetidos 
se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação”. 

Diante do exposto acima, não constatando-se a presença de contradições, vícios ou erros capazes de ensejar a 
anulação da questão 16 do caderno de provas, a mesma deve ser mantida. 
Referência Bibliográfica 
BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. 
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Lei n. 13.105, de 16 de março 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 
˃http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm˂. Acesso em 23 de agosto de 2018. 
INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 19 – advogado 
Candidato: 1054317; 1054476. 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que a alternativa D, 
divulgada pelo gabarito preliminar como correta, faz menção que “o autor poderá” enquanto que o correto seria “o 
autor deverá”, motivo pela qual deveria ser anulada. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise deve ser anulada. A questão foi 
elaborada tendo por fundamento o inciso I do parágrafo 1º do artigo 303 do Código de Processo Civil que estabelece 
que, concedida a tutela antecipada em caráter antecedente, “o autor deverá aditar a petição inicial, com a 
complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 
15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar”. 
Observa-se, da leitura do artigo supracitado, que o aditamento da petição inicial é um ônus da parte autora, caso que 
se não o fizer o processo será extinto sem a resolução do mérito nos termos do parágrafo 2º do artigo em tela. 
Salientasse que o aditamento do pedido inicial é um dever da parte autora, a juntada de documentos é uma mera 
faculdade decorrente da complementação do pedido inicial que, caso o autor assim não o fizer, não acarretará na 
extinção do feito. 
Neste sentido, concedida a tutela antecipada em caráter antecedente, o autor deverá aditar a petição inicial mas pode 
deixar de juntar novos documentos caso eles não existam. Portanto, a redação da alternativa D não está incorreta e 
também não contraria o dispositivo legal motivo pela qual não há que se falar em sua anulação. 
Referência Bibliográfica 
BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. 
Lei n. 13.105, de 16 de março 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 
˃http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm˂. Acesso em 23 de agosto de 2018. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 25 – advogado 
Candidato: 1073976. 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que o cabeçalho da 
questão não fez diferenciação do trabalhador urbano e do trabalhador rural o que tornaria a alternativa B correta se 
estivéssemos falando do trabalhador urbano e, correta a alternativa C, se estivéssemos falando do trabalhador rural. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise deve ser anulada. De acordo com a 
redação do caput do artigo 73 da Consolidação das Leis do Trabalho, salvo “nos casos de revezamento semanal ou 
quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior a do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um 
acréscimo de 20 % (vinte por cento), pelo menos, sobre a hora diurna”. 
Levando em consideração o disposto no texto de lei supracitado e que o trabalhador rural, especificamente, não foi 
objeto de prova porque não previsto no edital de abertura do certame, a alternativa C de fato está incorreta ao afirmar 
que “o trabalho noturno terá um acréscimo de, pelo menos, vinte e cinco por cento sobre a hora diurna”. 
iante do exposto, somente a alternativa B da questão 25 do caderno de provas está correta não havendo o que se 
falar em sua anulação. 
Referência Bibliográfica 
MIESSA, Elisson. CLT Comparada. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. 
Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: ˃ 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm ˂. Acesso em 23 de agosto de 2018. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 27 – advogado 
Candidato: 1084078. 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que a alternativa B, 
divulgada pelo gabarito preliminar como a resposta correta, em tese estaria incorreta ao empregar a expressão “toda 
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vez” tendo em vista que o artigo 78 do Código Tributário Nacional restringe os pressupostos do regular exercício do 
Poder de Polícia. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise deve ser anulada. Isso porque o 
argumento utilizado pelo candidato não é suficiente para fundamentar a anulação da questão, tendo em vista que a 
sua redação vai de encontro com o disposto no artigo 78 do Código Tributário Nacional, vejamos: “Considera-se poder 
de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a 
prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos 
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão 
ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 
coletivos”. 
Sendo assim, o Estado ao regular a prática de determinados atos de particulares ou a sua abstenção exerce o seu 
poder-dever de Polícia. “Deve-se registrar, ainda, que essa restrição a direitos individuais e coletivos poderá ter lugar, 
quer quanto a atos praticados, quer em relação a abstenções, sempre respeitando os limites da lei” (SPITZCOVSKY, 
2006, p. 94). 
Correta esta a alternativa B ao afirmar que o “exercício regular do Poder de Polícia estará presente toda vez que o 
contribuinte, para exercer um direito seu, precisa buscar autorização da autoridade administrativa”. Um exemplo bem 
presente no cotidiano das pessoas do exercício regular do Poder de Polícia descrito na assertiva é a necessidade de 
expedição de alvarás pelo Poder Público para o prática de determinadas atividades. 
Se o Poder de Polícia é exercido regularmente pelo Poder Público, então ele está dentro dos padrões de legalidade 
situação esta que não se confunde com o abuso de Poder – que sequer foi objeto da questão. 
Diante do exposto, carecendo as alegações do candidato de fundamentos hábeis para ensejar a anulação da questão, 
inexistindo também outros vícios ou erros, não há que se falar em sua anulação. 
Referência Bibliográfica 
Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito 
tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Disponível em: ˃ 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm ˂. Acesso em 23 de agosto de 2018. 
SPITZCOVSKY, Celso. Direito Administrativo. 8. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2006. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 28 – advogado 
Candidato: 1058685; 1077267. 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que a Lei 
Anticorrupção não foi matéria prevista no edital de abertura do presente concurso público, pois sequer houve a 
previsão das disciplinas de Direito Penal e Direito Processual Penal; que da sua interpretação quanto às matérias 
previstas no edital de abertura do certame, os conhecimentos acerca da Lei Anticorrupção deveriam ser cobrados em 
conjunto com a Lei de Transparência. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise deve ser anulada. Em primeiro lugar 
há de se esclarecer que houve sim a previsão da Lei Anticorrupção (Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013) no edital 
de abertura do certame, junto ao rol de matérias de Direito Administrativo. 
Em um segundo momento, há de se esclarecer que a Lei Anticorrupção (Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013) não 
se confunde com o objeto da Lei de Transparência (Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011). Se o edital de abertura 
não delimitou algum tema específico desses textos legais para possivelmente ser objeto da prova, entende-se que 
todo o seu conteúdo poderia ser cobrado. 
Esclarecidos esses pontos, levando-se em consideração que não foram apontados quaisquer erros ou vícios suscetíveis 
de ensejar a anulação da questão, a mesma deve ser mantida. 
Referência Bibliográfica 
Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas 
pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Disponível 
em: ˃ http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm˂. Acesso em 23 de agosto de 
2018. 
Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no 
inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 
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1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá 
outras providências. Disponível em: ˃ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm˂. 
Acesso em 23 de agosto de 2018. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 32 – advogado 
Candidato: 1052637; 1074341; 1084078. 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que entre as assertivas 
propostas pela questão nenhuma se enquadra nas regras gerais previstas na Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. Alega que a alternativa A está incorreta, pois contraria o disposto no artigo 14, § 2º da CRFB e que a 
alternativa B também está errada, pois o mesmo dispositivo legal diz que os estrangeiros não podem alistar-se como 
eleitores. Também apresentou os possíveis erros das alternativas C e D. Quanto à alternativa B, ainda alega que a 
situação do português equiparado não possui previsão expressa na Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 e que inexiste reciprocidade entre portugueses e brasileiros. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise deve ser anulada. Já que não existe 
qualquer insurgência em relação às alternativas A, C e D, que foram consideradas incorretas pelo gabarito preliminar, 
passa-se desde já à análise da alternativa B. 
Pois bem, parágrafo 2º do artigo 14 da CRFB/1988 estabelece que os estrangeiros são inalistáveis. Uma exceção a esta 
regra é a situação do português equiparado. O português, assim como um estrangeiro qualquer, pode vir ao Brasil 
como turista ou residente. Se assim desejar, também pode requerer a sua naturalização. Mas o português equiparado 
não se enquadra em nenhuma dessas três hipóteses, pois é uma figura atípica. 
Se o português vier a residir no Brasil, ele pode pleitear perante o Ministério da Justiça a sua equiparação a brasileiro 
naturalizado. Sendo assim, ele vai ficar no Brasil na condição de estrangeiro, mas com direitos equiparados a brasileiro 
naturalizado. Após três anos de residência no Brasil e preenchidos os requisitos legais, o português poderá pleitear o 
seu alistamento eleitoral na forma do Tratado de Reciprocidade (Decreto n. 3927/2001) configurando-se na única 
hipótese de cidadão estrangeiro no país a possuir título de eleitor. 
Em regra, os estrangeiros não podem se alistar como eleitores no Brasil. O português equiparado, com fundamento 
no parágrafo 1º do artigo 12 da CRFB/1988 constitui-se em uma exceção a esta regra que, se somado ao disposto no 
Decreto n. 3927/2001, poderá vir a se alistar e assim será o único caso de cidadão estrangeiro com título de eleitor no 
Brasil. Ainda que o decreto Decreto n. 3927/2001 não foi objeto do edital de abertura do certame, a matéria objeto 
da questão esta fundamentada no texto constitucional, o que a torna válida e não subsistem motivos relevantes para 
a sua anulação. 
Referência Bibliográfica 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: ˃ 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm˂. Acesso em 23 de agosto de 2018. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 35 – advogado 
Candidato: 1058685; 1074341; 1081540. 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que a matéria 
abordada não foi devidamente prevista no edital de abertura do concurso; que a alternativa A, indicada pelo gabarito 
preliminar como correta, fez a indevida inversão dos institutos da repristinação e efeitos repristinatórios, que são 
distintos e ocorrem em contextos diversos; que, com a inversão destes institutos, a alternativa correta é a D. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise deve ser anulada. Em um primeiro 
momento há de se mencionar que a matéria foi devidamente prevista no edital de abertura do certame, vejamos: 
“Fontes formais do direito positivo. Da Lei: Vigência e eficácia. Conflitos no tempo e no espaço. Hermenêutica e 
aplicação”. É incontroverso que as regras legais quanto à vigência e eficácia das normas não estão previstas no Código 
Civil, mas sim, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que, aliás, não tem aplicabilidade restrita ao Direito 
Civil. 
Em um segundo momento, sabe-se que a repristinação não se confunde com efeitos repristinatórios. Já que a 
controvérsia reside nas alternativas A e D, passa-se à sua análise. 
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Pois bem, a alternativa A de fato está correta ao afirmar que o “ordenamento jurídico brasileiro admite efeitos 
repristinatórios, desde que decorrentes de expressa previsão de lei”. Isso porque, de acordo com o parágrafo 3º do 
artigo 2º da LINDB, se estabelece que “Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei 
revogadora perdido a vigência”. 
Sendo assim, a repristinação, que é a restauração da lei revogada pela perda de vigor da lei revogadora, não é aceita 
pelo ordenamento jurídico brasileiro – daí porque a alternativa D está incorreta, pois contraria o disposto no parágrafo 
3º do artigo 2º da LINDB. Mas se houver expressa disposição em lei, admitir-se-á efeitos repristinatórios. 
Referência Bibliográfica 
Decreto-Lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Disponível em: ˃ 
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Decreto-Lei/Del4657compilado.htm ˂. Acesso em 23 de agosto de 2018. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 37 – advogado 
Candidato: 1055675. 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que o gabarito está 
incorreto, pois a doutrina elenca três teorias acerca de quando começa a personalidade civil da pessoa natural (teoria 
da natalidade, teoria da personalidade condicional e teoria concepcionalista); que o entendimento doutrinário 
predominante defende a tese da teoria concepcionalista, o que torna a alternativa B correta. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise deve ser anulada ou ainda que 
estaria a alternativa B correta. O início da personalidade civil está expressamente previsto no artigo 2º do Código Civil 
que estabelece que “a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a 
concepção, os direitos do nascituro”. Por outro lado, a personalidade civil extingue-se com a morte de acordo com a 
redação do artigo 6º do mesmo diploma legal. 
Se a personalidade civil da pessoa natural começa do nascimento com vida, é a alternativa A, e não a B, que está 
correta. 
Salientasse que a questão foi elaborada tendo por fundamento o texto legal e não adentrou-se em controvérsias 
doutrinárias que sequer foram objeto do rol de conteúdos do edital de abertura. Em que pese diversos textos de lei 
resguardarem os direitos do nascituro, é incontroverso que embora possa exercer os direitos da personalidade desde 
a concepção, a sua personalidade em si e o exercício de direitos patrimoniais dependem do seu nascimento com vida. 
Referência Bibliográfica 
Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: ˃ 
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Decreto-Lei/Del4657compilado.htm ˂. Acesso em 23 de agosto de 2018. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
 
 
 
Questão 40 – advogado 
Candidato: 1056480. 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que esta versa sobre 
prazo não relacionado com a prescrição ou decadência e que a matéria não constaria do edital de abertura e que por 
este motivo deve ser anulada. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise deve ser anulada. Tanto os institutos 
da prescrição e da decadência quanto as regras relativas aos prazos civis foram objeto do edital de abertura do 
presente certame. Também não restaram delimitados os prazos civis quanto à prescrição e a decadência. 
A alternativa A está de fato correta, pois a sua redação vai de encontro com o disposto no parágrafo 2º do artigo 132 
do Código Civil, não havendo que se falar em alternativa incorreta e, conseqüentemente, em anulação da questão. 
Referência Bibliográfica 
Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: ˃ 
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Decreto-Lei/Del4657compilado.htm ˂. Acesso em 23 de agosto de 2018. 
QUESTÃO MANTIDA 
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25. Professor – Educação Fundamental (séries iniciais – 1º ao 5º ano) – Superior - Vespertino 
 
Questão 19 – Professor – Educação Fundamental (séries iniciais – 1º ao 5º ano). 
Candidato: 1056158; 1056522. 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que no município não 
está compreendido o ensino médio, que atuará com prioridade no ensino fundamental e na educação infantil. Alega 
ainda que o ensino médio é organizado e mantido pelos Estados. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise deve ser anulada, pois ausente 
qualquer erro ou contradição em sua redação. Sabe-se que é correto afirmar que os municípios atuarão com 
prioridade no ensino fundamental e na educação infantil, de acordo com a redação do artigo 211, parágrafo 2º, da 
Constituição Federal que estabelece que os “Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 
educação infantil”. O mesmo artigo, em seu parágrafo 3º, determina que os “Estados e o Distrito Federal atuarão 
prioritariamente no ensino fundamental e médio”. 

No entanto, a atuação prioritária de cada ente federativo nas respectivas modalidades e/ou etapas de ensino não 
é eliminatória, ou seja, não é porque o ensino médio é de prioridade dos Estados e do Distrito Federal que o Poder 
Público municipal não poderá manter instituições de ensino médio. 

Além disso, o item III da questão 19 está correto pois vai de encontro com o disposto no artigo no artigo 18 da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, vejamos:  

“ Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: 
I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público municipal; 
II - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; 
III – os órgãos municipais de educação.”  
De acordo com o exposto acima, conclui-se que o item III da questão 19 está correto e, portanto, a alternativa a 

ser assinalada é a de letra C. Não existindo o apontamento de outros possíveis vícios ou erros na questão, não há que 
se falar em sua anulação. 

Referência Bibliográfica 
Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
˃http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm˂. Acesso em: 23 de agosto de 2018. 
ei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: 
˃http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Leis/L9394.htm˂. Acesso em 23 de agosto de 2018. 
QUESTÃO MANTIDA 
 
 
 
 
 
Questão 22 
Candidatos:  1953568 
Alegações: Em síntese o candidato solicita anulação da questão alegando ser conteúdo de educação física. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão às candidatas, pois mesmo o enunciado da questão referir-se à Educação Física, 
não está solicitando conhecimentos práticos e teóricos sobre Educação Física e sim conteúdo sobre a componente 
curricular que consta da LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. (LDB) Art. 26 $3º, conteúdo solicitado no edital. 
Decisão: INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 31 
Candidatos: 1056180 - 1072022 
Alegações: 
Em síntese alegam ou que não há alternativa correte ou ainda que a  alternativa C (comparação) também está 
correta, apresentando suas fundamentações solicitam anulação da questão. 
Parecer da Banca:   INDEFERIDO 
A alternativa correta é “A” 



Estado de Santa Catarina 
Município de URUSSANGA 

Edital n.º 001/2018 de CONCURSO PÚBLICO  

 

37 

 

-o enunciado situa a “matriz curricular de Alfabetização Matemática” e não outra matriz aos alunos do terceiro ano 
do Ensino Fundamental 
-a “comparação” (presente na alternativa “C” não está pautada no objetivo de aprendizagem descrito do enunciado 
da presente questão, logo, a mesma não pode ser considerada como resposta certa. 
Referencia: 
Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais : matemática / Secretaria de 
Educação Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1997. 142p. Disponível em  
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro03.pdf 
Decisão:  INDEFERIDO QUESTÃO  MANTIDA                                        
 
Questão 36 
 1052802 – 1054096 - 1056180 
Alegações: 
Alegam em síntese que a questão é de difício compreensão e que a  parlenda nada mais é do que rimase solicitam 
anulação da questão 
Parecer da Banca:   INDEFERIDO. 
A alternativa certa é “A” 
Para efeito elucidativo entende que as parlendas 
“...são conjuntos de palavras com arrumação rítmica em forma de verso, que podem rimar ou não. Geralmente 
envolvem alguma brincadeira, jogo, ou movimento corporal.”  
Já as rimas, são consideradas uma 
“... associação entre os fonemas das palavras dos textos estruturados em versos, como poemas e músicas...” 
E mais, 
“De maneira geral, a rima é feita entre um verso e outro, designando a repetição de fonemas (sons) idênticos ou 
semelhantes, geralmente, na sílaba final das palavras. Assim, quando pensamos no que é rima, logo pensamos na 
associação entre os fonemas das palavras que podem ser consideradas como pares nos textos.” 
Referência: 
Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: língua portuguesa / Secretaria de 
Educação Fundamental. – Brasília : 144p. Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro02.pdf 
O QUE SÃO POEMAS, CANÇÕES, CANTIGAS, ADIVINHAS, TRAVA-LÍNGUAS, PARLENDAS E QUADRINHAS. 
http://crieprojetos.blogspot.com/2013/09/o-que-sao-poemas-cancoes-cantigas.html 
O QUE é RIMA? Disponível emhttps://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/portugues/o-que-e-rima.htm 
Decisão:  INDEFERIDO QUESTÃO  MANTIDA     

http://crieprojetos.blogspot.com/2013/09/o-que-sao-poemas-cancoes-cantigas.html

