
 

ENSINO SUPERIOR 

 

Língua Portuguesa 

 

Questão: 01 - Psicólogo 

Fundamentação 1: 

 

PEDIDO DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO 01 (LÍNGUA PORTUGUESA) DA PROVA 

PARA O CARGO PSICÓLOGO. 

A questão apresenta mais de uma alternativa correta. Logo, impõe-se a anulação da 

questão. 

QUESTÃO 01 (LÍNGUA PORTUGUESA) – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA 

QUESTÃO 

 

A questão refere-se ao emprego do acento grave indicador de crase no título da 

reportagem:  

"G1 Goiás faz 10 anos: crimes à espera de resposta" 

 

A alternativa (b) foi indicada pelo gabarito como correta, entretanto, a alternativa (d) 

também está correta, uma vez que o verbo pede objeto indireto, ou seja, um complemento 

com preposição. Portanto, empregou¬-se a crase, respeitando a regência do verbo. Assim, 

impõe-se a anulação da questão. 

 

Questão: 01 

As questões de 01 a 02 dizem respeito à reportagem. Leia-a atentamente antes de 

respondê-las. 

 

(Reportagem) 

 
(Fonte adaptada: https://g1.globo.com>Acesso em 26 de julho de 2021) 

01 – Assinale a alternativa correta com base no acento grave indicador de crase no título 

da reportagem: 

a) Há contração entre preposição exigida por regência nominal e artigo definido 

feminino. 

b) É obrigatório o uso da crase em locuções prepositivas formadas por 

palavras femininas. 

c) É obrigatório o uso da crase em locuções conjuntivas formadas por palavras 

femininas. 

d) Há contração entre preposição exigida por regência verbal e artigo definido 

feminino. 

e) É obrigatório o uso da crase em locuções adverbiais formadas por palavras 

femininas. 

 

Parecer: 

 Indeferido. 

O recurso não assiste ao recorrente, uma vez que a expressão “à espera de” é uma locução 

prepositiva, tendo seu emprego de crase justificado pela regra de que todas as locuções 

prepositivas formadas por palavras femininas devem ser craseadas. Não há que se falar 

em regência nominal, neste caso. Assim sendo, gabarito correto e mantido. 

Gabarito: B) É obrigatório o uso da crase em locuções prepositivas formadas por palavras 

femininas. 

 



 

Questão: 01 – Técnico de Controle Interno 

Fundamentação 1: 

 

 

peço que o gabarito seja trocado para letra E 

Questão 1 de língua portuguesa deu o gabarito como letra A 

De acordo com a gramatica à espera é locução adverbial 

 

Fundamentação 2: 

 

Questão 1, Cargo de Técnico de Controle Interno, má formulação. 

Resposta dada como gabarito está fora do contexto da frase. 

Questão: 01 

As questões de 01 a 02 dizem respeito à reportagem. Leia-a atentamente antes de 

respondê-las. 

 

(Reportagem) 

 
(Fonte adaptada: https://g1.globo.com>Acesso em 26 de julho de 2021) 

01 – Assinale a alternativa correta com base no acento grave indicador de crase no título 

da reportagem: 

a) É obrigatório o uso da crase em locuções prepositivas formadas por palavras 

femininas. 

b) Há contração entre preposição exigida por regência nominal e artigo definido 

feminino. 

c) É obrigatório o uso da crase em locuções conjuntivas formadas por palavras 

femininas. 

d) Há contração entre preposição exigida por regência verbal e artigo definido 

feminino. 

e) É obrigatório o uso da crase em locuções adverbiais formadas por palavras 

femininas. 

 

Parecer: 

 Indeferido. 

O recurso não assiste ao recorrente, uma vez que, segundo Rodrigo Bezerra (Nova 

Gramática da Língua Portuguesa para Concursos), a expressão “à espera de” é uma 

locução prepositiva, tendo seu emprego de crase justificado pela regra de que todas as 

locuções prepositivas formadas por palavras femininas devem ser craseadas. Não há que 

se falar em locução adverbial, neste caso. Assim sendo, gabarito correto e mantido. 

Gabarito: A) É obrigatório o uso da crase em locuções prepositivas formadas por palavras 

femininas. 

 

ENSINO SUPERIOR 

 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 

 

Questão: 03 - Psicólogo 

Fundamentação 1: 

 

Pela justificativa fundamentada acima, venho pedir a anulação da questão de número 3 do 

caderno de prova referente ao cargo de Psicólogo (Matemática e Raciocínio Lógico). 

Bom dia! 

Venho por meio deste interpor recurso referente a questão de número 3 do caderno de 

prova do cargo de Psicólogo, a qual trata de Matemática e Raciocínio Lógico. 

O enunciado da questão não é claro, impossibilitando a resolução da mesma. 



Lendo atentamente a referida questão, por diversas vezes, fica claro que faltam elementos 

no enunciado que proporcionem a correta interpretação e, consequentemente, a resolução 

da mesma. A questão está mal formulada, o que gerou inúmeras dúvidas e com a falta de 

elementos não foi possível resolvê-la. 

 

Questão: 03 

03 – Se de uma linha de produção de uma fábrica são retirados três objetos para 

conferência da qualidade, sendo que estes podem ser classificados em bom (B) ou 

defeituoso (D), é correto afirmar que a probabilidade de retirar um trio com no mínimo 

dois objetos defeituosos é igual a: 

a) 25% 

b) 40% 

c) 65% 

d) 50% 

e) 75% 

 

Parecer: 

 Indeferido. 

O recurso não assiste ao recorrente, uma vez que: 

São três objetos para a conferência da qualidade. Eles podem ser bons (B) ou defeituosos 

(D), portanto, abaixo seguem as possibilidades: 

DDD (todos os objetos defeituosos) 

DDB (dois objetos defeituosos e um objeto bom) 

DBB (um objeto defeituoso e dois objetos bons) 

BBB (todos os objetos bons). 

O enunciado pergunta a probabilidade de retirar um trio com no mínimo dois objetos 

defeituosos. Logo, são eles: 

DDD (todos os objetos defeituosos) 

DDB (dois objetos defeituosos e um objeto bom) 

Ou seja, das quatro formas de resultados, apenas duas contempla o que foi solicitado pela 

questão, portanto, 50%. 

Gabarito correto e mantido. 

Gabarito: D) 50%. 

 

 

Questão: 03 – Técnico de Controle Interno 

Fundamentação 1: 

 

Nestes termos, pede-se que passe a constar do gabarito definitivo a letra “B”, como 

resposta correta para a questão n.º 03, e não a letra “E”, como consta do gabarito 

preliminar. 

O fato ocorrido que leva à interposição do recurso é a incorreção do gabarito preliminar 

da questão n.º 03. 

A questão trata de probabilidade de eventos sucessivos: P (A ∩ B). 

 

Desse modo, tem-se a regra da multiplicação ou regra do “e”: 

 

P (A ∩ B) = P (A) . P (B) 

 

Passamos então ao enunciado da questão n.º 03. 

 

03 – Se de uma linha de produção de uma fábrica são retirados três objetos para 

conferência da qualidade, sendo que estes podem ser classificados em bom (B) ou 

defeituoso (D), é correto afirmar que a probabilidade de retirar um trio com no mínimo 

dois objetos defeituosos é igual a: 

 

a) 65% 

 

b) 25% 

 

c) 40% 



 

d) 75% 

 

e) 50% 

 

 

Resolução: 

1º Passo: encontrar o espaço amostral.        ------------------>       Espaço amostral: 2 (Bom 

ou Defeituoso). 

 

2º Passo: encontrar o evento desejado.        ------------------>        Evento desejado: no 

mínimo, 2 (dois) objetos defeituosos. 

 

 

O enunciado informa que serão retirados três objetos para conferência. Logo, temos a 

aplicação da regra do “e” para as três retiradas, lembrando que o evento desejado é: no 

mínimo, 2 (dois) objetos defeituosos. 

 

Assim, temos o seguinte: 

  

 

      (Defeituoso)                        (Defeituoso)               (Bom ou Defeituoso) 

 

               ↓                                            ↓                                         ↓   

 

             1/2                      x                1/2                   x                 2/2                =              2/8              

=             0,25 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2096205/2

2369d02874a2ecaf3d7a866c2a45d0e.pdf 

 

Fundamentação 2: 

 

Erro no Gabarito, questão 3, cargo de Técnico de Controle Interno. 

Probabilidade é 25%. São duas possibilidades, primeira tentativa é 50% e segunda 50%. 

50% * 50% é 25%. 

Questão: 03 

03 – Se de uma linha de produção de uma fábrica são retirados três objetos para 

conferência da qualidade, sendo que estes podem ser classificados em bom (B) ou 

defeituoso (D), é correto afirmar que a probabilidade de retirar um trio com no mínimo 

dois objetos defeituosos é igual a: 

a) 65% 

b) 25% 

c) 40% 

d) 75% 

e) 50% 

 

Parecer: 

 Indeferido. 

O recurso não assiste ao recorrente, uma vez que: 

São três objetos para a conferência da qualidade. Eles podem ser bons (B) ou defeituosos 

(D), portanto, abaixo seguem as possibilidades: 

DDD (todos os objetos defeituosos) 

DDB (dois objetos defeituosos e um objeto bom) 

DBB (um objeto defeituoso e dois objetos bons) 

BBB (todos os objetos bons). 

O enunciado pergunta a probabilidade de retirar um trio com no mínimo dois objetos 

defeituosos. Logo, são eles: 

DDD (todos os objetos defeituosos) 

DDB (dois objetos defeituosos e um objeto bom) 

Ou seja, das quatro formas de resultados, apenas duas contempla o que foi solicitado pela 

questão, portanto, 50%. 



Gabarito correto e mantido. 

Gabarito: E) 50%. 

 

 

Questão: 04 - Psicólogo 

Fundamentação 1: 

 

O conteúdo da questão 04 (conhecimentos gerais) não está no programa e privilegia 

ilegalmente candidatos da cidade. 

QUESTÃO 04 (CONHECIMENTO GERAIS) – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA 

QUESTÃO A conteúdo abordado na questão não está no programa e privilegia 

ilegalmente candidatos da cidade. Portanto, para que seja evitada a judicializacão do 

concurso, e consequentemente, a ocorrência de transtornos para todos os candidatos, para 

a administração pública e para a organizadora do concurso, a melhor alternativa é a 

anulação da questão, o que se requer. 

PEDIDO DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO 04 (CONHECIMENTO GERAIS) DA 

PROVA PARA O CARGO PSICÓLOGO. 

Questão: 04 

04 – Carlos foi ao mercado. Sua compra deu um valor total de R$ 161,75. Essa forma, 

analise a tabela abaixo: 

Produto Descrição 

Arroz - 

Feijão Custou R$ 3,00 a mais que o Arroz 

Atum Custou o triplo do Feijão 

Costela bovina Custou o quádruplo do Atum 

Detergente Custou 1/2 do Arroz 

 

É correto afirmar que o valor pago pelo detergente foi de: 

a) R$ 3,50 

b) R$ 4,00 

c) R$ 3,25 

d) R$ 4,25 

e) R$ 4,50 

Parecer: 

Indeferido.  

Segundo o link 

https://cdn.gestoreditais.com.br/edital/71/2777/46006e28136367c8ab509649b8fa8a67.pdf 

a questão de Nº 04, trata-se de uma questão de Matemática e Raciocínio Lógico, 

conforme caderno de prova que consta no link acima. 

 

 

ENSINO SUPERIOR 

 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 

 

Questão: 05 

Fundamentação 1: 

 

Solicito a anulação da questão 5, pois o mesmo possui desacordo com a realidade e 

duvulgação apresentada nos meios de comunicação. Sendo correto o porto de Itapoã o 

maior de Santa Catarina. 

A questão número 5 está com o gabarito a letra C. Acredito que a questão deveria ser 

anulada, pois o maior porto de Santa Catarina é o de Itapoã. 

Conforme dados abaixo que divulgam que o porto de Itapoã é o maior porto de Santa 

Catarina. 

 

 

 



https://www.guiamaritimo.com.br/noticias/portos/porto-itapoa-ja-e-o-maior-porto-de-

santa-catarina-e-o-terceiro-maior-do-brasil-em-movimentacao-de-conteineres 

 

https://www.economiasc.com/2020/02/25/porto-itapoa-se-consolida-como-o-maior-de-sc-

e-o-terceiro-maior-do-pais/ 

Fundamentação 2: 

 

Diante do exposto solicito anulação da questão 05 da prova para Técnico de Controle 

Interno. 

Na questão 05 da prova de Técnico de Controle Interno se solicita "O maior porto de 

Santa Catarina", porém após análise das opções é evidente que não temos a opção que 

seria a resposta correta. 

Conforme amplamente divulgado o maior Porto de Santa Catarina é o de Itapoá, 

conforme links de várias notícias e rankins nacionais expostos abaixo: 

 

https://amanha.com.br/500maiores/#100maioressc 

https://www.logweb.com.br/porto-itapoa-completa-10-anos-como-um-dos-maiores-e-

mais-importantes-terminais-portuarios-do-brasil/ 

https://datalogistica.com.br/cases/confira-quais-sao-os-10-maiores-portos-brasileiros-e-

suas-diferencas/ 

https://www.informativodosportos.com.br/saiba-quais-sao-os-10-maiores-portos-do-

brasil/ 

Fundamentação 3: 

 

Dessa forma, pede-se anulação da questão, pois não há resposta certa nem critério lógico 

suficiente no enunciado. 

A banca considerou que a resposta correta a questão 5 é a alternativa C) Porto de São 

Francisco do Sul, sendo que não alternativa correta e nem critério lógico suficiente para 

descrever qual é o maior porto do Estado de Santa Catarina. 

Boa tarde. 

 

Há duas situações a serem explicadas: 

 

1° Quanto a formulação da questão. 

O texto da questão não é suficiente para determinar em qual sentido a resposta deve ser 

considerada, uma vez que se questiona “O maior porto de Santa Catarina é:”. 

Maior em que sentido? Onde maior quantidade produtos são transportados/recebidos?  

maior em questão territorial? Maior em valor das mercadorias transportadas? Onde mais 

containers são recebidos? 

Dessa forma, não há critério suficiente no texto para afirmar que qualquer uma das 

alternativas é a correta. 

2° Quanto a resposta correta: 

Em procura rápida em sítios da internet, verifica-se que as classificações de maiores e 

principais portos de Santa Catarina são os localizados em Itapoá, Itajaí e Navegantes, 

respectivamente. 

Nessa Lógica, também não há como afirmar que uma das alternativas é correta, pois 

nenhum destes foi considerado nas alternativas. 

Para tanto, tal afirmação pode ser confirmada nestes 5 sites: 

https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/111048-porto-itapoa-ja-e-o-maior-

porto-de-santa-catarina 

https://www.guiamaritimo.com.br/noticias/portos/porto-itapoa-ja-e-o-maior-porto-de-

santa-catarina-e-o-terceiro-maior-do-brasil-em-movimentacao-de-conteineres 

https://datalogistica.com.br/cases/confira-quais-sao-os-10-maiores-portos-brasileiros-e-

suas-diferencas/ 

https://www.fazcomex.com.br/blog/portos-brasileiros-quais-os-principais/ 

https://www.economiasc.com/2020/02/25/porto-itapoa-se-consolida-como-o- maior-de-

sc-e-o-terceiro-maior-do-pais/ 

Fundamentação 4: 

 

Questão 5 prova 1 Controle Interno 

Pergunta: O maior porto de Santa Catarina é o:  

Fato: Pergunta Genérica inviabilizando objetividade da resposta, pois no site da ANTAQ 

existem vários indicadores de desempenho para qualificar o porto como o maior de santa 

catarina, também é importante lembrar que os dados estatísticos muitas vezes exibem o 



nome de porto de são francisco do sul  mas consideram o complexo da baia de barbitonga 

o qual na verdade é composto pelo porto de São francisco do sul e pelo porto de itapoá. 

https://www.nsctotal.com.br/colunistas/moacir-pereira/babitonga-movimenta-593-da-

carga-geral-dos-portos-de-sc 

https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/112383-porto-itapoa-onde-os-

grandes-navios-se-encontram 

A resposta da banca foi o item C, contudo temos inúmeras evidências que este não é o 

maior porto de Santa Catarina em relação a vários indicadores existentes na página da 

ANTAQ. Segundo diversas fontes de informação o porto de itapoá é o maior de santa 

catarina (atualmente), diante do exposto solicito anulação desta questão. Segue abaixo os 

link com as evidências de que o maior porto de santa catarina é o porto de itapoá: 

https://www.prontasc.com.br/infraestrutura-para-negocios-portos-de-santa-catarina/ 

https://www.portoitapoa.com/noticias/ 

https://datalogistica.com.br/cases/confira-quais-sao-os-10-maiores-portos-brasileiros-e-

suas-diferencas/ 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2092015/e

d264c5c6e95dcedb8199964754e3eee.pdf 

Fundamentação 5: 

 

Anulação da questão número 05 da Prova para Médico Veterinário. 

A questão número 05 da prova para Médico Veterinário, solicita ao candidato que 

assinale a alternativa que contemple o maior porto de Santa Catarina, porém, a questão 

não referencia à qual quesito está se referindo. 

Na questão número 05 da prova para Médico Veterinário diz: "A produção agrícola e 

industrial catarinense conta com um importante terminal portuário, 

responsável pelo escoamento de mercadorias como soja, milho, celulose e alumínio. O 

maior porto 

de Santa Catarina é o:". Como observando na questão, não há especificação quanto ao 

quesito, como por exemplo, tamanho em área, volume exportado, etc. Quando observam-

se os dados atualizados da Agência Nacional de transporte Aquaviários (conforme 

anexo), não há dados que condizem com as alternativas apresentadas. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2092138/9

417db9cd7fccf5c6e6999e6778ccf61.png 

Fundamentação 6: 

 

Venho por meio deste pedir a ANULAÇÃO da questão número 5, pois não há alternativa 

correta disponível. 

Conforme o site https://www.sc.gov.br/conhecasc/municipios-de-sc/itajai, do governo de 

Santa Catarina, o Porto de Itajaí é o maior do Estado e o segundo maior do Brasil, sendo 

inferior apenas ao porto de Santos no Estado de São Paulo. 

Fundamentação 7: 

 

PEDIDO DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO 5 

A QUESTÃO 5 DA PROVA, DIZ RESPEITO AO MAIOR PORTO DE SANTA 

CATARINA, QUE SERIA O PORTO DE ITAJAÍ, QUE INCLUSIVE COMPETE O 

CARREGAMENTO DAS CARGAS CITADAS NA QUESTÃO. 

O PORTO DE SÃO FRANCISCO NÃO É O MAIOR PORTO DE SANTA 

CATARINA. A PERGUNTA FOI MAL FORMULADA. O PORTO COMPETE AOS 

CARREGAMENTOS CITADOS NA QUESTÃO, MAS NÃO O IMCUMBE SER O 

MAIOR DE SANTA CATARINA. 

Fundamentação 8: 

 

Anulação da questão número 5 de Conhecimentos Gerais e Atualidades 

Anulação da questão número 5 de Conhecimentos Gerais e Atualidades devido aos 

seguintes fatos: 

1) Poucos detalhes 

2) Divergência de literatura 

3) Nenhuma  resposta condizente 

A seguinte pergunta:  

05 – A produção agrícola e industrial catarinense conta com um importante terminal 

portuário, responsável pelo escoamento de mercadorias como soja, milho, celulose e 

alumínio. O maior porto de Santa Catarina é o: 

a) Porto de Balneário Camboriú. 

https://datalogistica.com.br/cases/confira-quais-sao-os-10-maiores-portos-brasileiros-e-suas-diferencas/
https://datalogistica.com.br/cases/confira-quais-sao-os-10-maiores-portos-brasileiros-e-suas-diferencas/


b) Porto de Iguaçu. 

c) Porto de Venceslau Braz. 

d) Porto de São Francisco do Sul. 

e) Porto de Ferraz de Vasconcelos. 

 

Pontos a serem observados: 

1) Poucos detalhes: a questão não deixa explícito qual o sentido de "maior" porto de Santa 

Catarina. Não há como saber se o autor quis saber maior em área, maior em exportação, 

maior importância econômica para a região etc. 

 

2) Divergência de literatura: basta pesquisar no google "maior porto de Santa Catarina" 

que nos deparamos com duas respostas: o Porto de Itajaí e o Porto Itapoá. 

 

3) Nenhuma resposta condizente: como já citado anteriormente, há duas possibilidades de 

respostas para a pergunta "maior porto de Santa Catarina", porém em nenhuma das 

alternativas encotramos tais portos. 

Segue alguns links sobre "maior porto  de Santa Catarina": 

 

https://www.guiamaritimo.com.br/noticias/portos/porto-itapoa-ja-e-o-maior-porto-de-

santa-catarina-e-o-terceiro-maior-do-brasil-em-movimentacao-de-conteineres 

 

https://www.prontasc.com.br/infraestrutura-para-negocios-portos-de-santa-catarina/ 

https://www.datamarnews.com/pt/noticias/porto-itapoa-e-o-maior-porto-de-santa-

catarina-e-o-terceiro-maior-do-brasil-em-movimentacao-de-conteineres/ 

 

https://www.google.com/search?q=maior+porto+de+santa+catarina&rlz=1C1NDCM_pt-

BRBR840BR840&sxsrf=ALeKk01aQ3XZ_Zgea_NH7_h4KE-

FMQ_PYg%3A1629244273098&ei=cUscYdunBYPN1sQPrPCBsAU&oq=maior+porto+

de+santa+catarina&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAxKBAhBGABQAFgAYL0CaABwAHgAg

AEAiAEAkgEAmAEA&sclient=gws-

wiz&ved=0ahUKEwibpJnxn7nyAhWDppUCHSx4AFYQ4dUDCA4&uact=5 

 

Fundamentação 9: 

 

Diante do exposto, por ser medida da mais LÍDIMA JUSTIÇA, pelas várias 

incongruências demonstradas, confiando na análise do recurso e por ser medida 

imprescindível, pede-se a “ANULAÇÃO” da questão, posto que a alternativa “B”, 

mostra-se incorreta, não existindo qualquer alternativa correta de acordo com a 

elaboração da questão. Tal solicitação encontra-se amparo nos princípios de Direito 

Administrativo e outros do Ordenamento Jurídico Brasileiro. 

Por fim, pugna-se que todos os argumentos não acolhidos sejam motivadamente 

cotejados, sob pena de serem reivindicados futuramente. 

Não concordância com o gabarito da questão 05- Cargo: Psicólogo 

Amparo Legal: Item 7.1-d do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021. 

Razões Recursais da Questão “05” Prova Psicólogo: 

 

OBS: Em anexo o arquivo com imagens. 

 

 

Requeiro a V.Sa., analise da questão de número “05”, considerando que no gabarito 

preliminar a banca sugere como correta a  letra “B”, com redação:  

05 – A produção agrícola e industrial catarinense conta com um importante terminal 

portuário, responsável pelo escoamento de mercadorias como soja, milho, celulose e 

alumínio. O maior porto de Santa Catarina é o:  

a) Porto de Balneário Camboriú.  

b) Porto de São Francisco do Sul.  

c) Porto de Iguaçu.  

d) Porto de Venceslau Braz.  

e) Porto de Ferraz de Vasconcelos.  

 



  Ocorre que a letra ‘’B’’ não pode ser considerada como gabarito,  pois a referida 

questão pede de forma genérica qual o ‘’Maior’’ Porto de Santa Catarina, e nesse sentido, 

poderia ser considerado maior em vários aspectos, como por exemplo, com mais 

capacidade de exportação, de armazenamento, em tamanho físico estrutural, com mais 

Docas, etc.   

 Ainda, a alternativa considerada como correta pela banca, como sendo o Porto de 

São Francisco do Sul como maior de Santa Catarina, também há de ser questionado, haja 

vista que em pesquisas á vários sites, estes divergem, com reportagens mais recentes 

colocam o Porto de Itapoá e em alguns quesitos o de Itajaí entre outros como sendo o 

maior, Vejamos alguns sites: 

 

  

 

Na mesma linha: 

  

 

https://www.guiamaritimo.com.br/noticias/portos/porto-itapoa-ja-e-o-maior-porto-de-

santa-catarina-e-o-terceiro-maior-do-brasil-em-movimentacao-de-conteineres 

Acesso em 18/08/2021. 

https://www.economiasc.com/2020/02/25/porto-itapoa-se-consolida-como-o-maior-de-sc-

e-o-terceiro-maior-do-pais/ 

Acesso em 18/08/2021. 

 

https://www.comexdobrasil.com/porto-itapoa-e-o-maior-porto-de-santa-catarina-e-3o-

maior-do-brasil-em-movimentacao-de-conteineres/ 

Acesso em 18/08/2021. 

 

https://www.prontasc.com.br/infraestrutura-para-negocios-portos-de-santa-catarina/ 

Acesso em 18/08/2021. 

 

https://www.fazcomex.com.br/blog/portos-brasileiros-quais-os-principais/ 

Acesso em 18/08/202. 

 

Destarte, que no presente edital de concurso público, mais especificamente no item sobre 

o conteúdo programático de conhecimentos Gerais e atualidades, não fica especificado o 

ano referencia para ser considerado para resolver as questões, e dessa forma, como 

demonstrado, outros Portos são considerados como sendo o maior de Santa Catarina. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2092831/2

31d4cc720991d52e6c016a157077a61.docx 

Fundamentação 10: 

 

A questão número 5 do caderno de provas do psicólogo deve ser anulado, visto que não 

apresenta a alternativa correta. 

A questão número 5 da prova de psicólogo não apresenta a alternativa correta entra as 

opções. 

A questão número 5 da prova de psicologia solicita que o candidato assinale a alternativa 

que indique "o maior porto de Santa Catarina" tendo como alternativa os portos de: 

a) Porto de Balneário Camboriú. 

b) Porto de São Francisco do Sul. 

c) Porto de Iguaçu. 

d) Porto de Venceslau Braz. 

e) Porto de Ferraz de Vasconcelos. 

Contudo, o maior porto de Santa Catarina (e segundo maior do país em movimentações 

de containers, ficando atrás somente do porto de Santos em São Paulo) atualmente é o 

porto de Itajaí, que não está entre as opções apresentadas na questão. 

Tal informação pode ser confirmada em diversas fontes como no próprio site do porto de 

Itajaí na página de "Perfil das Operações" (http://www.portoitajai.com.br/novo/c/perfil-

das-operacoes), na reportagem intitulada "Porto de Itajaí: Saiba mais" do site fazcomex  

publicada em 07/07/2021 (https://www.fazcomex.com.br/blog/porto-de-itajai/), na 



reportagem "Os desafios da logística portuária e sua importância" no site Cargon 

publicada em 02/08/21, o qual apresenta uma lista dos principais complexos portuários do 

pais (https://cargon.com.br/os-desafios-da-logistica-portuaria-e-sua-importancia/ ), na 

matéria intitulada "Complexo Portuário de Itajaí e Navegantes registra maior 

movimentação de cargas da história" publicada pelo NSC notícias em 26/01/2021 

(https://www.nsctotal.com.br/noticias/porto-de-itajai-registra-maior-movimentacao-de-

cargas-da-historia), ainda no site do porto de Itajaí saiu a notícia intitulada "Complexo 

Portuário de Itajaí e Navegantes registra crescimento de 34% durante o mês de julho" 

publicada em 16/07/2021 que mostra que o porto de Itajaí segue sendo o segundo maior 

do país (http://www.portoitajai.com.br/novo/noticia/1529).  

Ao pesquisar no Google “maior porto de Santa Catarina” a resposta sugerida pelo 

aplicativo de buscas é o porto de Itajaí.  

Em anexo print Scrin de todos as matérias e sites citados. 

Importante ressaltar que a alternativa apontada como correta pelo gabarito "B) Porto de 

São Francisco do Sul" era o maior porto anteriormente, apresentando matérias com datas 

de 2019 e 2020. As reportagens que ainda apresentam este como o maior porto possui 

como referencia fontes mais antigas. 

Ainda, a questão questiona sobre o maior porto, da mesma forma a alternativa apontada 

como correta pelo gabarito apresenta "b) Porto de São Francisco do sul" fazendo 

referencia unicamente ao porto de São Francisco do sul e não ao COMPLEXO portuário 

de São Francisco do sul que inclui o terminal de uso privado (TUP) de Itapoá. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2091868/0

a9e315337d450f630e8ab10b34f467f.pdf 

Fundamentação 11: 

 

PEDIDO DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO 05 (CONHECIMENTO GERAIS) DA 

PROVA PARA O CARGO PSICÓLOGO 

Imprecisão do enunciado da questão 05 (conhecimentos gerais) da prova para o cargo 

psicólogo. 

QUESTÃO 05 (CONHECIMENTO GERAIS) – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA 

QUESTÃO 

 

A questão menciona o escoamento da produção agrícola e industrial catarinense 

solicitando o maior porto do Estado de Santa Catarina. No entanto o principal porto do 

estado que é o de Itajaí não está entre as alternativas. E no mais, a questão não esclarece 

se essa classificação se trata de movimentação de containers, navios, toneladas 

embarcadas, valor em produtos, etc. Além disso, existem outros portos maiores que o de 

São Francisco do Sul (indicado na questão como o maior de SC), por exemplo, Portos de 

Itapoá e Portonave.  

 

https://datalogistica.com.br/cases/confira-quais-sao-os-10-maiores-portos-brasileiros-e-

suas-diferencas/ 

 

https://www.fazcomex.com.br/blog/portos-brasileiros-quais-os-principais/ 

 

Portanto, considerando a imprecisão do enunciado e que o porto de São Francisco do sul 

não é o maior de Santa Catarina, requer-se a anulação da questão. 

Fundamentação 12: 

 

Desta forma, peço a anulação da questão 05 da prova para psicólogo; e a correspondente 

recontagem da nota. 

A questão cinco não possui alternativa correta, e merece ser anulada, uma vez que o 

maior Porto de SC é o de Itajaí. O gabarito está o Porto de São Francisco do Sul 

A questão cobra qual o maior porto de SC. 

 

Em análise dos dados coletados dos sites dos portos de Itajaí e de São Francisco do Sul, 

fica claro que o Porto de Itajaí é maior. 

 

Primeiramente, vale esclarecer que a questão não inclui a retroárea, que é a área de 

manobra antes do porto e exerce a função alfandegária; e também exclui os outros portos 

que formam o complexo portuário; e o anteporto. 



 

Levando em conta o critério de movimentação de mercadoria, os dados de abril de 2021 

mostram uma grande vantagem do Porto Público de Itajaí sobre o Porto de São Francisco 

do Sul, sendo 5,4 mil toneladas contra "apenas" 1,4 mil toneladas. 

 

Apesar de a introdução da questão induzir a levar em conta o critério do volume da 

mercadoria, o critério físico pode ser aquele que a Banca cobrou. Neste caso, o Porto 

Público de Itajaí possui uma área de aprox. 60 mil m², enquanto o de São Francisco do 

Sul tem aprox. 47 mil m ². 

 

O único critério que o Porto de São Francisco do Sul ganha (e é o maior de SC) é o 

comprimento do cais acostável, em que ganha de 780 x 500 m. 

 

Importante frisar que o cais, apesar de ser o mais notável, não é a única parte de um porto. 

( a bacia de evolução; a faixa de atracação e movimentação terrestre, e; a estação de 

serviços também fazem parte de um Porto) 

Assim conclui-se, independente de usar o critério "movimentação de mercadoria" ou o 

critério físico, o Porto de Itajaí é o maior de SC. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2091959/f

70766cf1836b95acb0ae44d05d9cf02.pdf 

Fundamentação 13: 

 

Sugiro anulação da questão de número 05 referente aos portos de Santa Catarina. 

Na questão de número 05, a pergunta, após o texto, questiona simplesmente: "O maior 

porto de Santa Catarina é o" 

Porém, nenhum dos maiores portos do estado estavam ali listados. 

Os maiores portos de Santa Catarina são os listados abaixo: 

Porto Itapoá (SC) 

Portonave (SC) 

Porto de Itajaí (SC) 

Nenhum desses portos eram alternativas da questão. 

Resultados publicados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), traz o 

Porto Itapoá na primeira posição entre os maiores portos do Estado de Santa Catarina e no 

Brasil, o Terminal ocupa a terceira posição. 

Abaixo, alguns sites onde pode-se ler esta informação: 

https://www.sc.gov.br/conhecasc/municipios-de-sc/sao-francisco-do-sul 

https://www.sc.gov.br/conhecasc/municipios-de-sc/itajai 

https://www.navegantes.sc.gov.br/noticia/16423/porto-de-navegantes-torna-se-o-

segundo-maior-em-movimentacao-de-conteineres-no-pais 

https://www.economiasc.com/2020/02/25/porto-itapoa-se-consolida-como-o-maior-de-sc-

e-o-terceiro-maior-do-pais/ 

https://www.prontasc.com.br/infraestrutura-para-negocios-portos-de-santa-catarina/ 

https://www.guiamaritimo.com.br/noticias/portos/porto-itapoa-ja-e-o-maior-porto-de-

santa-catarina-e-o-terceiro-maior-do-brasil-em-movimentacao-de-conteineres 

Questão: 05 

05 – A produção agrícola e industrial catarinense conta com um importante terminal 

portuário, responsável pelo escoamento de mercadorias como soja, milho, celulose e 

alumínio. O maior porto de Santa Catarina é o: 

a) Porto de Balneário Camboriú. 

b) Porto de São Francisco do Sul. 

c) Porto de Iguaçu. 

d) Porto de Venceslau Braz. 

e) Porto de Ferraz de Vasconcelos. 

 

Parecer: 

 DEFERIDO 

 

O recurso assiste ao recorrente, visto que, de acordo com informações da Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), o Porto de Itapoá alcançou em 2020 a 

primeira posição entre os movimentadores de conteiners e mercadorias de Santa Catarina.  

Dados oficiais e públicos disponibilizados pelas agências responsáveis pelos portos 



confirmam a comparação: 

 

O porto de São Francisco do Sul tem, atualmente, um cais acostável de 780 metros, o 

porto de Itapoá, 800 metros, com uma projeção para alcançar 1200 metros. Cabe enfatizar 

ainda, que ambos os portos Itapoá e São Francisco fazem parte do complexo portuário da 

Baía de Babitonga, que juntos representam 59,3% de toda carga movimentada nos portos 

do estado. 

Dados das movimentações de carga podem ser acessados na página da ANTAQ de modo 

a constatar que ambos os portos citados mantém um crescimento crescente no fluxo de 

mercadorias, com destaque para Itapoá no primeiro trimestre de 2021. 

 

Desse modo, não há alternativa correta. 

 

FONTES:  

https://portosaofrancisco.com.br/caracteristicas/ 

https://www.portoitapoa.com/infraestrutura/  

https://www.economiasc.com/2020/02/25/porto-itapoa-se-consolida-como-o-maior-de-sc-

e-o-terceiro-maior-do-pais/  

https://www.gov.br/antaq/pt-br   

 

 

Questão: 06 

Fundamentação 1: 

 

Questão 06 está com gabarito trocado 

peço a troca de gabarito da questão 06 para letra E 

Conforme está no próprio sitio ,a historia do município diz que serara originou-se de nova 

milano Originalmente, Nova Milano, pertencia ao Distrito de Itá, município de 

Concórdia. Em 15 de março de 1944, Nova Milano passou a se chamar Seara ,pertencia a 

concórdia, mas era chamado de nova milano o enunciado da questão pede como era 

chamado o município nome e não a quem pertencia 

Questão: 06 

06 – Antes da denominação corrente, Seara possuía outro nome, até o ano de 1944, 

quando deixou de ser distrito de Itá. Esta denominação era: 

a) Dogello Goss. 

b) Concórdia. 

c) Distrito de Plaumann. 

d) Cruzália. 

e) Nova Milano. 

 

Parecer: 

Indeferido.  

Conforme link abaixo, no Gabarito a Questão de Nº 06, a alternativa correta é a letra E. 

 

https://cdn.gestoreditais.com.br/edital/71/2777/fb2ba90204b3b244be5fe52b14857e59.pdf 

 

 

 

ENSINO SUPERIOR 

 

Informática 

 

Questão: 09 

Fundamentação 1: 

 

Anulação das questões: 

9 - por apresentar erro na resposta considerada correta pelo gabarito, conforme fabricante 

do Microsoft Word, conforme fundamentação acima. 

Recurso questão 09. 

Senhores(as) examinadores(as), o Edital não dá a versão ou as versões do Word como 

referência. Assim, todas as versões devem ser consideradas como corretas. A própria 

questão não delimitou a versão do word que está sendo utilizada pelo estudante João 

https://portosaofrancisco.com.br/caracteristicas/
https://www.portoitapoa.com/infraestrutura/
https://www.economiasc.com/2020/02/25/porto-itapoa-se-consolida-como-o-maior-de-sc-e-o-terceiro-maior-do-pais/
https://www.economiasc.com/2020/02/25/porto-itapoa-se-consolida-como-o-maior-de-sc-e-o-terceiro-maior-do-pais/
https://www.gov.br/antaq/pt-br


Pedro. Neste sentido, não há como a banca considerar correta somente uma opção de uma 

versão do editor de texto, no momento em que não delimita, nem no edital nem na 

questão, sobre qual versão está se referindo. Facilmente é encontrado em versões do word 

que o atalho para alinhar a direita é CTRL+R como pode ser encontrado no próprio site 

da Microsoft (https://support.microsoft.com/pt-br/topic/atalhos-de-teclado-do-word-

95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2#bkmk_frequentwin).  

Há de se anular a questão pois não foi delimitada a versão do Microsoft Word no 

cabeçalho da questão e nem no conteúdo programático do edital, por evidência existe o 

atalho CTRL+R para alinhar o texto à direita como coloca a própria fabricante do 

software. Quando o edital/prova não delimitam sobre qual versão está se falando e 

considera correta uma opção numa versão específica, não há isonomia no tratamento dos 

candidatos, pois muitos não necessariamente utilizam tal versão. 

Não é isonomico a banca cobrar uma versão específica sem tê-la delimitado em lugar 

algum. Por não delimitar a versão do word a ser considerada na questão e por existirem 

versões com atalhos diferentes dos apresentados como corretos, vide própria fabricante do 

software, a questão deve ser anulada. 

Fundamentação 2: 

 

Com base na informação constante na página oficial da Microsoft requer-se que seja 

efetuado a anulação da respectiva questão 9. 

Questão 9 – Entendo que a formulação da questão 9, que menciona a utilização de teclas 

de atalho junto ao Microsoft Word não descreveu de forma clara qual a versão a ser 

utilizada, sabendo-se que existem diversas versões (2010, 2013, 2106, 2019, etc) e 

buscando informações na própria pagina da Microsoft, os mesmos relatam outras opções 

de tecla de atalho para tal situação: “ ...precisava formatar o texto de modo que o mesmo 

ficasse alinhado à direita”. 

Consultando a pagina de suporte da Microsoft encontra-se a informação de outra tecla de 

atalho responsável por alinhar o texto a direita, e essa informação na pagina da empresa 

que é a responsável pela disponibilização do programa trás uma contradição em relação a 

alternativa correta. Para demonstrar que tal informação consta na página oficial da 

Microsoft, segue a seguir o link da pagina onde pode ser consultada tal informação: 

https://support.microsoft.com/pt-br/topic/atalhos-de-teclado-do-word-95ef89dd-7142-

4b50-afb2-f762f663ceb2 

Também para facilitar a compreensão, encaminha-se em anexo a esse recurso o print da 

própria pagina, buscando destacar tal informação. 

 Levando em consideração essa mesma pagina com as teclas de atalho do Microsoft 

Word, o atalho CRTL + J trata sobre o procedimento de “Justificar” o texto o que acabou 

também induzindo a confundir como uma das possíveis alternativas da questão. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2097351/6

5ade81af454296946d92fe070326b9d.pdf 

Fundamentação 3: 

 

Solicito anulaçao da questão, pelos elementos apresentados acima, 

Questão nº 9. 

Quanto a questão supracitada, interponho recurso, pois, há a opção de alinhamento do 

texto a direita pelo comando no Microsoft Word pela tecla de atalho Ctrl + R. Portanto, 

alternativa não disponível nas opções do gabarito, fato que imputa a anulação da questão, 

visto haver outra opção para o gabarito.  

Acrescento ainda, não constar na questão versão específica do Microsoft Word que possa 

estar configurada somente com a opção que consta no gabarito preliminar. 

09 – João Pedro, estudante da Universidade XPTO, estava elaborando seu trabalho de 

conclusão do curso e precisava formatar o texto de modo que o mesmo ficasse alinhado à 

direita. Para executar tal comando, as teclas de atalho a serem utilizadas no Microsoft 

Word são:  

a) Ctrl + J. 

 b) Ctrl + Q.  

c) Ctrl + G.  

d) Ctrl + E.  

e) Ctrl + U 

 

Recurso: 



Quanto a questão supracitada, interponho recurso, pois, há a opção de alinhamento do 

texto a direita pelo comando no Microsoft Word pela tecla de atalho Ctrl + R. Portanto, 

alternativa não disponível nas opções do gabarito, fato que imputa a anulação da questão, 

visto haver outra opção para o gabarito.  

Acrescento ainda, não constar na questão versão específica do Microsoft Word que possa 

estar configurada somente com a opção que consta no gabarito preliminar. 

Solicito deferimento para anulação da questão. 

Fonte: 

Atalhos de teclado do Word. Microsof. Disponível em: https://support.microsoft.com/pt-

br/topic/atalhos-de-teclado-do-word-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2 . Acesso 

em: 16 ago.2021. 

 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2095700/5

df2dbb9fd23afc20b53f87794185411.pdf  

Fundamentação 4: 

 

ANULAÇÃO DA QUESTÃO NÚMERO 9 

Venho por meio deste, respeitosamente pedir a ANULAÇÃO da questão número 9 da 

área de informática 

A banca não informou qual versão (ano) do programa word estava se referindo, tendo em 

vista que podem haver variações nos atalhos em virtude disso. 

Assim sendo, se tomarmos por referencia o site de suporte da empresa Microsoft, a 

resposta correta à questão seria CTRL + R, a qual não estava disponível para marcação.  

 

site de referência: 

 https://support.microsoft.com/pt-br/office/usar-um-leitor-de-tela-para-alinhar-textos-e-

par%C3%A1grafos-no-word-38b0cec4-c958-4d88-8f4b-1d9079125626. 

Fundamentação 5: 

 

pede-se a anulação da questão por não contemplar todas as respostas possíveis 

referente a questão 9 de informática que induz o candidato ao erro 

fundamenta-se através do próprio criador do Word que mostra que a tecla de atalho para 

alinhar o texto a direita no glossário de atalhos é a tecla Ctrl+R e que a tecla Ctrl+G é um 

bug que se instalou , desta forma todos os glossários demonstram que a tecla correta é a 

Ctrl+R  

desta forma conclui-se que a questão não leva o candidato a mostrar a correta, pois como 

tem duas respostas a questão deveria mostrar as duas opções para não produzir a 

dubiedade da resposta, sendo assim se mostra fora do contexto e levando o candidato ao 

erro 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2097263/c

ac6798479d06e47ab31e6e794b2cd1a.pdf 

Fundamentação 6: 

 

Anulação da questão. 

Incompatibilidade da resposta com literatura/Fabricante do programa descrito na questão. 

A questão numero 09 do caderno de prova para psicólogo, consta como que no programa 

Microsoft Word o atalho "Ctrl+G" alinha o texto a direita.  Contudo, no próprio site da 

Microsoft consta que Ctrl+G serve para "exibir a caixa de diálogo 'IR PARA', para 

navegar de uma página, marcador, nota de rodapé, tabela, comentário, gráfico ou outro 

local específico. Sendo apontado SOMENTE o atalho 'Ctrl+R' como o atalho para alinhar 

o texto a direita. Pode ser feita a verificação desta informação no próprio site da 

Microsoft (https://support.microsoft.com/pt-br/topic/atalhos-de-teclado-do-word-

95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2) 

Deste modo, a questão da prova passa a ser incongruente com as informações da 

Microsoft, o que invalida a resposta. Diante do exposto, solicito que a questão seja 

anulada. 

Fundamentação 7: 

 

Questão 9. 

No edital da questão e na pergunta, NÃO é informada a versão do word. 

Com base nisso, alguns softwares do word colocam o Alinhamento a direita (CTRL+R) 

Segue o comentário do renomado professor de informática "Fernando Nishimura de 

Aragão" 



"A questão não pede a versão do word, e nem no edital. Então a resposta fica diferente 

dependendo do word." 

Questão: 09 

09 – João Pedro, estudante da Universidade XPTO, estava elaborando seu trabalho de 

conclusão do curso e precisava formatar o texto de modo que o mesmo ficasse alinhado à 

direita. Para executar tal comando, as teclas de atalho a serem utilizadas no Microsoft 

Word são: 

a) Ctrl + J. 

b) Ctrl + G. 

c) Ctrl + Q. 

d) Ctrl + E. 

e) Ctrl + U. 

 

Parecer: 

 INDEFERIDO 

 

Não assiste razão aos recorrentes. 

 

Abaixo a transcrição literal da obra de João Antônio Carvalho, publicada pela Editora 

Método, do Grupo Gen: 

 

“ – Alinhamento de parágrafo 

 

São os quatro primeiros botões da segunda linha do Grupo Parágrafo. São justamente 

aqueles que têm várias linhas horizontais arrumadas de formas diferentes. São eles, em 

ordem: 

 

- Alinhar Texto à Esquerda (CTRL + Q): alinha o texto na margem esquerda da 

página, apenas, sem garantir o alinhamento na margem direita; 

 

- Centralizar (CTRL + E): alinha o texto no centro da página. As margens esquerda e 

direita ficam sem alinhamento;  

 

- Alinhar Texto à Direita (CTRL + G): alinha o texto nan margem direita da página, 

não garantindo que ele ficará alinhado à margem esquerda;  

 

- Justificar (CTRL + J): alinha o parágrafo tanto na margem esquerda quanto na direita 

deixando uma sensação de “retângulo” no texto. Para fazer isso, esse recurso aumenta os 

espaços entre as palavras. 

 

“CARVALHO, João Antonio. Informática para concursos: teoria e questões. 7. ed. São 

Paulo: Método, 2020. p. 370. 

 

Dessa forma, resta claro que há fundamentação bibliográfica para a alternativa b) CTRL + 

G estar correta, assim como apontado no gabarito oficial. 

 

Em que pese os argumentos apresentados pelos recorrentes de que as teclas “CTRL + R” 

também executariam o mesmo comando, é correto afirmar que a questão não trouxe tal 

afirmativa, portanto não há conflito entre as duas e não há como considerar a questão 

passível de anulação. 

 

A questão seria passível de anulação caso apontasse duas alternativas corretas passíveis 

de serem assinaladas, no entanto, aponta apenas uma alternativa a B) CTRL + G.  

 

 

 

Questão: 10 

Fundamentação 1: 

 

10 - por apresentar erro na resposta considerada correta pelo gabarito, conforme 

fabricante do Microsoft Word, conforme fundamentação acima. 



Recurso questão 10. 

Senhores(as) examinadores(as), o Edital não dá a versão ou as versões do Word como 

referência. Assim, todas as versões devem ser consideradas como corretas. A própria 

questão não delimitou a versão do word que deve ser considerada na questão. Como o 

próprio fabricante do Microsoft Word traz em sua página sobre o Word, a criação e 

atualização de índice de conteúdo acontece na “Na guia Referências, no grupo Índice” 

(https://support.microsoft.com/pt-br/office/criar-e-atualizar-um-%C3%Adndice-

cc502c71-a605-41fd-9a02-cda9d14bf073). Das alternativas apresentadas pela questão, a 

que mais se aproxima da correta é a letra c) grupo referência, como pode ser percebido no 

site da Microsoft. No entanto, por se tratar de guia e não grupo, também não está correta, 

visto serem coisas distintas. Logo, a questão deve ser anulada pois não apresenta 

alternativa correta. A questão solicita especificamente sobre o grupo e não apresenta 

alternativa correta, conforme próprio fabricante do software, que deveria ser uma 

alternativa com “grupo índice”, conforme facilmente verificado na página da fabricante 

do Microsoft Word. 

Fundamentação 2: 

 

Solicito revisão na questão 10 no qual possivelmente apresenta 2 alternativas corretas. A 

alternativa C e D estariam correta, é uma questão subjetiva em entender que o grupo 

referencias possui o grupo sumário. Pois poderia o grupo sumário poderia ser chamado de 

Sub-grupo por estar contido no grupo referencias. 

A questão número 10 tem 2 opções de resposta. Poderia ser tanto a letra C como a letra D, 

pois no grupo sumário está contido no grupo referências. Dessa forma, acredito que a 

questão senha anulada. 

No word o grupo sumário está contido no grupo referências. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2091945/1

3ce1219acef0f93a873126765dc11a3.png 

 

Fundamentação 3: 

 

QUESTÃO 10 - Não apresenta alternativa correta. 

De acordo com o suporte do Microsoft Word, localizado no endereço: 

https://support.microsoft.com/pt-br/office/criar-e-atualizar-um-%C3%ADndice-

cc502c71-a605-41fd-9a02-cda9d14bf073, para criar e atualizar um índice deve-se seguir 

as etapas iniciais: 

 

1. Selecione o texto que você gostaria de usar como entrada de índice ou clique apenas 

onde deseja inserir a entrada 

2. Na guia Referências, no GRUPO ÍNDICE, clique em Marcar Entrada. 

 

Portanto a resposta correta seria GRUPO ÍNDICE, e a referida questão não apresentava 

alternativa com essa opção. 

Segue arquivo com print da tela da Microsoft. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2097141/9

c8ad320854862258e4157f3f5823b67.PNG  

Fundamentação 4: 

 

Considerando que o grupo “ÍNDICE” é a reposta correta, e não existindo essa alternativa 

dentre as passíveis de escolha, o candidato requer formalmente a anulação da questão. 

 

Pede deferimento. 

Ilustríssima banca examinadora, o gabarito preliminar da questão 10 deve ser alterado 

para que a questão seja anulada, uma vez que o gabarito preliminar “d” – “Grupo 

Sumário” não corresponde ao grupo que apresenta recursos relativos à criação de índices 

de conteúdo. 

Do fundamento, destaca-se que com base em pesquisa efetuada no próprio Microsoft 

Word, e também no site oficial da Microsoft (https://support.microsoft.com/pt-

br/office/criar-e-atualizar-um-%C3%ADndice-cc502c71-a605-41fd-9a02-cda9d14bf073) 

é possível perceber que a criação de índices de conteúdo é feita por meio da guia 

“Referências” > grupo “Índice”.  

 

Através da imagem anexada fica comprovado o argumento citado. 



https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2092915/5

36fe488115e6a4700de0323fac255e2.png 

Fundamentação 5: 

 

Solicita-se a correção do gabarito como sendo correta a alternativa C na questão de 

número 10. 

Percebeu-se a incoerência da alternativa enunciada como correta na questão de número 

10, com o que é encontrado em manuais de informática, sendo que a alternativa correta é 

a letra C. 

Conforme manual da Microsoft, em link que segue https://support.microsoft.com/en-

us/office/create-and-update-an-index-cc502c71-a605-41fd-9a02-cda9d14bf073, tem-se 

que o índice é criado no Grupo Referências: (segue anexo imagem) 

 

"Crie o índice 

Depois de marcar as entradas, você está pronto para inserir o índice em seu documento. 

 

Clique onde deseja adicionar o índice. 

 

Na guia Referências , no grupo Índice , clique em Inserir Índice . 

Inserir índice"  

 

Sendo que não é informado na questão sobre versões do sistema, e conforme explanado, a 

alternativa correta é a letra C. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2092600/d

b3ff9e576f7fe1574f3cb7d2ddf90c5.jpg 

Fundamentação 6: 

 

Dessa forma, por não haver resposta que satisfaça ao comando da questão, requer-se a sua 

anulação. 

Na questão de número 10, a banca trouxe como gabarito preliminar a alternativa “d) 

Grupo Sumário.“ 

Inicialmente, vejamos a definição de índice de conteúdo e a sua distinção de sumário: 

 

Um índice de conteúdo é uma lista das partes de um livro ou documento organizado pela 

ordem em que as partes aparecem. O diretório geralmente inclui (pelo menos) os títulos 

ou descrições dos cabeçalhos de primeiro nível. 

[...] 

No âmbito brasileiro, há uma certa confusão entre as definições de índice e sumário, 

devido à falta de clareza das normas oficiais (ABNT NBR 6027 e NBR 6034). 

De acordo com o professor Gilson Vieira Monteiro : 

“A explicação simples, clara, concisa e objetiva veio da professora Ivanir Kotait, doutora 

em editoração científica: 'Sumário é a enumeração das principais divisões, seções e outras 

partes de um documento, na mesma ordem em que a matéria nele se sucede e índice é 

uma enumeração detalhada, em ordem alfabética, dos nomes de pessoas, nomes 

geográficos, acontecimentos, etc., com a indicação de sua localização no texto 

(informação verbal, por telefone).’” 

Há diferença entre a criação de um índice e de um sumário. Justamente por se tratarem de 

ferramentas distintas, existem as duas opções de uso na Guia Referências, do Microsoft 

Word (todas as versões), conforme se verifica na imagem abaixo: 

 

 (imagem e fontes no arquivo anexo) 

 

No site oficial da Microsoft podemos visualizar os diferentes caminhos para inserção de 

cada um deles: 

 

Inserir um índice  

Um índice no Word baseia-se nos cabeçalhos no seu documento. 

Criar o índice 

Coloque o cursor no local onde pretende adicionar o índice. 

 



Aceda a Referências > Índice. e escolha um estilo automático. 

 

Inserir um sumário  

Os sumários no Word se baseiam nos títulos do documento. 

Crie o sumário 

Posicione o cursor onde você deseja adicionar o sumário. 

Acesse Referências > Sumário. e escolha um estilo automático. 

 

Assim, para inserção de um índice, conforme solicitado pela questão, devemos acessar a 

Guia Referências > Grupo Índice, e para inserção de um sumário, devemos acessar a Guia 

Referências > Grupo Sumário.  

No entanto, a banca, em seu gabarito preliminar, afirma de forma errônea que o grupo que 

apresenta recursos relativos à criação de índices é o grupo sumário, quando na verdade se 

trata do Grupo Índice, localizado na Guia Referências. 

 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2092619/5

5bfac65db543667301b96fa97314124.pdf 

Fundamentação 7: 

 

Anulação da questão. 

Má formulação, questão 10, cargo de Técnico de Controle Interno. 

Resposta correta depende da versão do Word. 

Fundamentação 8: 

 

Solicito anulação da questão 

Questão 10 – O Grupo no Microsoft Word que apresenta recursos relativos à criação de 

índices de conteúdo é denominado como:  

Conforme podemos ver na figura em anexo o "GUIA REFERÊNCIAS" possui várias 

formas de anexar índices de conteúdo  e uma delas pode ser feita no “GRUPO 

SUMÁRIOS” mas também podemos inserir um índice de conteúdo no “GRUPO 

ÍNDICE” 

Monteiro, Gilson VieiraSumário ou índice? Conceitos, definições e controvérsias. Acta 

Cirúrgica Brasileira [online]. 1998, v. 13, n. 2 [Acessado 17 Agosto 2021] , pp. 129-132. 

Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-86501998000200011>. Epub 

13 Jun 2001. ISSN 1678-2674. https://doi.org/10.1590/S0102-86501998000200011. 

NBR 6027 E NBR 6034 

 

Conforme podemos verificar nas fontes supracitadas o conceito de índice de conteúdo 

pode ser encontrado/criado no vários grupos que estão inseridos na "GUIA 

REFERÊNCIA" 

Fundamentação 9: 

 

Diante do exposto, por ser medida da mais LÍDIMA JUSTIÇA, pela equivoco 

demonstrado na formulação da questão, confiando na análise do recurso e por ser medida 

imprescindível, pede-se a “ANULAÇÃO” da questão 10, posto que a alternativa “A” 

mostra-se incorreta. Tal solicitação encontra-se amparo nos princípios de Direito 

Administrativo e outros do Ordenamento Jurídico Brasileiro. 

Por fim, pugna-se que todos os argumentos não acolhidos sejam motivadamente 

cotejados, sob pena de serem reivindicados futuramente. 

Não concordância com o gabarito da questão 10- Cargo: Psicólogo 

Amparo Legal: Item 7.1-d do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021. 

Razões Recursais da Questão “10” Prova Psicólogo: 

 

 

 

Requeiro a V.Sa., analise da questão de número “10”, considerando que no gabarito 

preliminar a banca sugere como correta a  letra “A”, com redação:  

10 – O Grupo no Microsoft Word que apresenta recursos relativos à criação de índices de 

conteúdo é denominado como:  

a) Grupo Sumário.  

b) Grupo Notas de Rodapé.  

c) Grupo Correspondências.  

d) Grupo Referências.  



e) Grupo Legendas. 

Ocorre, que a letra ‘’A’’ não pode ser considerada como gabarito, pois a referida questão 

pede qual o grupo do word que apresenta recursos para a criação de índices de conteúdo, 

porem não é no grupo ‘’sumário’’ como considerado pela banca, e sim no grupo 

‘’índices’’ e grupo ‘’Legendas’’, ambos na guia Referência do word.  

Isso é possível verificar de forma bem simples, ao abrirmos o documento word e 

analisarmos na parte superior que a guia ‘’referencia’’ na sua lateral direita apresenta os 

grupos que oferecem a possibilidade de criação de índices, contrariamente ao grupo 

sumário, que não oferece essa possibilidade. 

Vejamos prints do word 2010 e 2019 como exemplos do caso; 

No word 2010 temos: 

  

Da mesma temos no word 2019: 

  

 

É notório que houve um equívoco na formulação da presente questão, pois o grupo 

Sumário considerada como correta pela banca, disponibiliza poucas opções de 

funcionalidades e lá não está a possibilidade de criação de índices de conteúdo. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2092831/7

44920db0fe1ea7af6b907a0a152e982.docx 

Fundamentação 10: 

 

pede-se a anulação da questão 

referente a questão 10 - informática, questão com reposta no gabarito errada 

fundamenta-se que a questão que trata sobre o Grupo no Microsoft Word que apresenta 

recursos relativos à criação de índices de conteúdo é 

denominado como grupo  de referencia  

encontra-se em anexo a fundamentação extraída do próprio criador do word 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2097263/9

17792148c895b513c726d6dd39fd25a.pdf 

Fundamentação 11: 

 

Questão 10, informática. 

A questão pede o grupo pertencente aos índices de conteúdo. 

Segundo esquemas de vários professores renomados de informática, esta, fica localizada 

nas "REFERENCIAS". 

Segue abaixo o comentário do renomado professores Fernando Nishimura de Aragão. 

 

"A questão está bem confusa, existe o grupo SUMÁRIO e o grupo ÍNDICE, ambos ficam 

nas REFERENCIAS. A questão misturou guias com grupos. 

 

Em meus resumos de informática (seguindo cursos de 2 professores de informática), 

indicam as REFERENCIAS como a resposta mais adequada, e foi a marcada por mim na 

prova em questão. 

Fundamentação 12: 

 

Anulação da questão por ter mais de uma alternativa correta 

A questão 10, de informática, pode ter sua resposta dada como correta tanto a alternativa 

A - grupo Sumário, quanto a alternativa D - grupo Referências 

Na questão 10, de informática, temos duas alternativas que podem ser consideradas 

corretas (opções A e D). 

No Microsoft Word, a criação do índice de conteúdo, ou sumário, encontra-se dentro do 

grupo Sumário (alternativa A), porém o mesmo encontra-se dentro do grupo Referências 

(alternativa D). 

Sendo assim, essas DUAS opções podem ser consideradas CORRETAS e não apenas 

uma. 

Portanto esta questão está invalidada por apresentar mais de uma opção como resposta. 

Questão: 10 

10 – O Grupo no Microsoft Word que apresenta recursos relativos à criação de índices de 

conteúdo é denominado como: 

a) Grupo Sumário. 

b) Grupo Notas de Rodapé. 



c) Grupo Correspondências. 

d) Grupo Referências. 

e) Grupo Legendas. 

 

Parecer: 

 INDEFERIDO 

 

Não assiste razão aos recorrentes. 

 

No Microsoft Word, Referências é uma Guia e não um Grupo. 

 

O enunciado da questão pede estritamente que seja assinalado o GRUPO que apresenta 

recursos relativos à criação de índices de conteúdo e não GUIA. 

 

Por este motivo, sendo necessário o conhecimento básico sobre a diferença de grupo e 

guia, os candidatos deveriam saber que a expressão “D) Grupo Referências’’ está 

incorreta, pois referências é uma Guia, na qual estão os grupos Sumário e índices.  

 

De acordo com João Antonio, o grupo sumário “apresenta recursos relativos à criação de 

sumários (índices de conteúdo)”. CARVALHO, João Antonio. Informática para 

concursos: teoria e questões. 7. ed. São Paulo: Método, 2020. p. 400. 

 

Dessa forma, a única alternativa correta e passível de ser assinalada é a A) Grupo 

Sumário e os recursos são todos indeferidos. 

 

 

ENSINO MÉDIO 

 

Técnico em Enfermagem 

 

Questão: 13 

Fundamentação 1: 

 

Na questão 13, alternativa A menciona doação de sangue como não sendo via de 

transmissão do vírus Hiv, fato discordante das bibliografias. 

Na alternativa C todos os sintomas se referem ao portador de Hiv. 

Segundo documento anexado, retirado da Biblioteca Virtual de Saúde do Ministério da 

Saúde, está claro que o vírus Hiv é transmitido por doação de sangue ou seus 

hemoderivados. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2096251/d

8a16072dcf5edbc3fc8f926351af4f0.png 

Na alternativa A relata como não sendo forma de transmissão do HIV a doação de 

sangue. 

É necessário rever a questão, pois transfusão sanguínea acomete sim na transmissão do 

vírus, afinal sangue é um dos meios de transmissão. 

Deixando assim a alternativa C como exata, pois todos os sintomas citados se referem a 

fase de infecção aguda causada pelo HIV. 

Questão: 13 

13 – HIV é uma sigla para vírus da imunodeficiência humana. O vírus que pode levar à 

síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). Com relação a essa Infecção 

Sexualmente Transmissível -IST, considere a alternativa correta: 

a) Masturbação a dois, beijo no rosto ou na boca, suor, lágrima, picada de 

inseto, aperto de mão ou abraço, sabonete/toalha/lençóis, talheres/copos, 

assento de ônibus, piscina, doação de sangue, pelo ar não são formas de 

transmitir o HIV. 

b) Os agentes causadores são os retrovírus: HIV-1 e HIV-2, sendo a infecção 

exclusiva por via sexual. 

c) Os primeiros sintomas, que caracterizam a infecção aguda, são febre, diarreia, 

suores noturnos e emagrecimento. 

d) O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito a partir da coleta de sangue ou por 

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2096251/d8a16072dcf5edbc3fc8f926351af4f0.png
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2096251/d8a16072dcf5edbc3fc8f926351af4f0.png
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2096251/d8a16072dcf5edbc3fc8f926351af4f0.png


fluido oral. No Brasil, temos os exames laboratoriais e os testes rápidos, que 

detectam os anticorpos contra o HIV em cerca de 30 minutos, mas não estão 

disponíveis pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 

e) Os medicamentos antirretrovirais (ARV) servem para impedir a multiplicação 

do HIV no organismo. O uso eficiente e correto desses medicamentos, leva à 

cura, na maioria dos casos. 

 

Parecer: 

 Indeferido.  

Interpretando a questão, o ato de “DOAR SANGUE” não é causador de infecção por 

HIV, ou seja, se na opção estivesse escrito transfusão de sangue (que é o procedimento 

realizado para transferir sangue), esta sim seria uma forma de transmissão, mas o ato de 

“DOAR SANGUE” não é. 

Portanto é correto afirmar que os receptores de sangue contaminados, sim, podem se 

contaminar com o HIV. Não há nenhuma referência, entre as literaturas vigentes e atuais, 

que o ato de doar sangue, pode causar infecção pelo HIV. É sabido que, Masturbação a 

dois, beijo no rosto ou na boca, suor, lágrima, picada de inseto, aperto de mão ou abraço, 

sabonete/toalha/lençóis, talheres/copos, assento de ônibus, piscina, doação de sangue, 

pelo ar não são formas de transmitir o HIV. 

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/prex/publicacoes-da-

extensao/Cartilha_Infeccoes_Sexualmente_Transmissiveis_IST_compressed2020061013

2403.pdf 

 

 

ENSINO SUPERIOR 

 

Médico Veterinário 

 

Questão: 23 

Fundamentação 1: 

 

A questão  23 da prova de Médico Veterinário possui erro de digitação na alternativa A. 

A questão repete a alternativa II, dificultando a interpretação do candidato. Conforme o 

seguinte: 

 

a) Apenas os itens I, II e II estão corretos. 

Fundamentação 2: 

 

 

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 23, ERRO DE DIGITAÇÃO. 

QUESTÃO 23 TEM ERRO DE DIGITAÇÃO. 

AS ALTERNATIVAS PARA RESPOSTAS NAO DEVEM TER ERRO DE 

DIGITAÇÃO, DANDO COMO ALTERNATIVA DUAS VEZES A MESMA 

RESPOSTA, COMO ESPECIFICA-SE A ALTERNATIVA ¨A¨ DIZENDO QUE TEM 

DUAS VEZES A OPÇÃO II, INDUZINDO AO ERRO. COMO EXIGEM DO 

CANDIDATO TUDO DENTRO DAS NORMAS, OU, REGRAS, É DIREITO DO 

CANDIDATO RECORRER. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2092691/d

5cae40d03ece0566f5909a186d95d8b.pdf 

 

Fundamentação 3: 

 

 

A questão número 23  apresentava a alternativa A com erro em sua digitação "a) Apenas 

os itens I, II e II estão corretos." 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2092446/d

d7fe53f08623cab89297e442bb7b660.pdf 

 

Questão: 23 

23 – De acordo com o RIISPOA (DECRETO Nº 9.013/17) sobre o registro e do 

relacionamento de estabelecimentos analise as afirmações abaixo: 

I – Para a realização do comércio internacional de produtos de origem animal, além do 

registro, o estabelecimento deve atender aos requisitos sanitários específicos dos 

países ou dos blocos de países exportadores. 

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/prex/publicacoes-da-extensao/Cartilha_Infeccoes_Sexualmente_Transmissiveis_IST_compressed20200610132403.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/prex/publicacoes-da-extensao/Cartilha_Infeccoes_Sexualmente_Transmissiveis_IST_compressed20200610132403.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/prex/publicacoes-da-extensao/Cartilha_Infeccoes_Sexualmente_Transmissiveis_IST_compressed20200610132403.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2092691/d5cae40d03ece0566f5909a186d95d8b.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2092691/d5cae40d03ece0566f5909a186d95d8b.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2092691/d5cae40d03ece0566f5909a186d95d8b.pdf


II – O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal pode ajustar os 

procedimentos de execução das atividades de inspeção e de fiscalização de forma a 

proporcionar a verificação dos controles e das garantias para a certificação sanitária, 

de acordo com os requisitos firmados em acordos sanitários nacionais. 

III – Qualquer estabelecimento que interrompa seu funcionamento por período 

superior a seis meses somente poderá reiniciar os trabalhos após inspeção prévia de 

suas dependências, suas instalações e seus equipamentos, observada a sazonalidade 

das atividades industriais. 

IV – No caso de cancelamento do registro ou do relacionamento, será apreendida a 

rotulagem e serão recolhidos os materiais pertencentes ao SIF, além de documentos, 

lacres e carimbos oficiais. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I, II e II estão corretos. 

b) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

c) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

d) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

Parecer: 

  INDEFERIDO – Recurso não assiste ao recorrente.  

 

A escrita somente confirma o erro da alternativa a), o que não causa impacto na resposta 

correta que foi solicitada na questão. 

 

Sendo assim, o recurso não assiste ao recorrente, visto que a questão correta é a 

letra “b) Apenas os itens III e IV estão corretos” 

 

Questão: 24 

Fundamentação 1: 

 

Solicito a anulação da questão número 24, da prova para médico veterinário do município 

de Seara, referente ao EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021 - 

RETIFICADO, realizada dia 15/08/2021, pois a mesma contemplou conteúdo não 

previsto no edital, conforme comprovado e fundamentado acima. 

Boa tarde, tudo bem? Espero que sim. 

 

A questão nº 24 da prova de médico veterinário de Seara referente ao EDITAL DE 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021 - RETIFICADO contemplou um conteúdo não 

previsto no edital, conforme comprovado na fundamentação desse pedido. 

De acordo com o EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021 - RETIFICADO 

(Seara), no item CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS para MÉDICO VETERINÁRIO, 

página 26, são apresentados os seguintes conteúdos programáticos: 

 

MÉDICO VETERINÁRIO: Anatomia, fisiologia patologia e clínica médico-veterinária 

dos animais domésticos de interesse comercial e de produção de alimentos. Doenças 

transmitidas por alimentos de origem animal. Legislação Federal - Inspeção de produtos 

de origem animal: Lei nº 1283, de 18 de dezembro de 1950, Lei nº 7.889, de 23 de 

novembro de 1989, Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017, alterado pelo Decreto nº 

9.069, de 31 de maio de 2017; Portaria MAPA nº 711, de 01 de novembro de 1995; 

Portaria MAPA nº 210, de 10 de novembro de 1998. *Programas de defesa sanitária 

animal para ruminantes, suínos e aves*. Lei Federal nº 8.027, de 12 de abril de 1990 – 

Código de Ética dos Servidores Públicos. Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). 

Organização da Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). Comissão do 

Codex Alimentarius (FAO/OMS). Acordos Sanitários e Fitossanitários (Acordos SPS) na 

Organização Mundial do Comércio (OMC).  

 

Considerando o exposto acima, chamo atenção para o parágrafo entre asteriscos (grifo 

meu):  *Programas de defesa sanitária animal para ruminantes, suínos e aves*. 

 

Nota-se que o edital, na parte de conhecimento específico para médico veterinário 



delimita os conteúdos para os PROGRAMAS DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 

PARA RUMINANTES, SUÍNOS E AVES. 

 

De acordo com o Site oficial do governo, segue link a seguir, 

(https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-

animal/programas-de-saude-animal) há 9 Programas de defesa sanitária animal os quais 

são demonstrados abaixo: 

 

1) Febre Aftosa -  (RUMINANTES, Previsto no edital); 

2) Programa nacional de controle e erradicação da Brucelose e Tuberculose PNCEBT -  

(RUMINANTES, Previsto no edital); 

3) Raiva dos Herbívoros e EBB -  (RUMINANTES, Previsto no edital); 

4) Programa nacional de sanidade avícola - PNSA (AVES, Previsto no edital); 

5) Sanidade apícola (Não previsto no edital); 

6) Sanidade dos equídeos (Não previsto no edital); 

7) Sanidade de Caprinos e ovinos -  (RUMINANTES, Previsto no edital); 

8) Sanidade Suídea - PNSS (SUÍNOS, Previsto no edital); 

9) Sanidade dos Animais aquáticos (Não previsto no edital). 

 

Nota-se que dos 9 programas existentes, 3 não são previstos no EDITAL DE 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021 - RETIFICADO (Seara), no item 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS para MÉDICO VETERINÁRIO, que são: Sanidade 

apícola, Sanidade dos equídeos e nem Sanidade dos Animais aquáticos. 

 

Porém, a questão 24 trata sobre o Programa Nacional de Sanidade Apícola - PNSAp, que 

não está compreendido no edital, conforme comprovado. 

Havia questões sobre os programas de Aves, Suínos e Ruminantes as quais estão de 

acordo com o EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021 - RETIFICADO, e 

estão corretas quanto a sua elaboração, mas ABELHAS, não, conforme comprovado. 

 

O texto do edital é claro, os programas previsto são os de ruminantes, suínos e aves, 

ratifico abaixo trecho retirado dos conteúdos programáticos para Médico Veterinário: 

 

“Programas de defesa sanitária animal para ruminantes, suínos e aves”. 

 

Considerando o exposto aqui, comprova-se que existem 9 programas nacionais de defesa 

sanitária, e a organização do concurso, de acordo com o edital, restringiu os programas 

para três (1 - RUMINANTES, 2 - SUÍNOS e 3 - AVES), mas a banca cobrou, de forma 

equivocada, uma questão, a número 24, sobre o controle oficial pelo Programa Nacional 

de Sanidade Apícola (ABELHAS) - PNSAp, programa nacional de sanidade não foi 

previsto do edital, conforme comprovado e fundamentado aqui. 

 

***** 

 

Segue a questão abaixo para conhecimento: 

Questão número 24 do caderno de prova para Médico Veterinário - 40 h, prova realizada 

em 15/08/2021. 

 

24 – Entre as principais doenças de controle oficial pelo Programa Nacional de Sanidade 

Apícola - PNSAp:  

( ) CRIA PÚTRIDA EUROPEIA (CPE) - O agente causador é a bactéria Paenibacillus 

larvae. As larvas são infectadas quando comem alimento contaminado. No Brasil, a 

doença foi detectada em colmeias no Rio Grande do Sul.  

( ) CRIA PÚTRIDA AMERICANA (CPA) - O agente causador é a bactéria Melissococus 

pluton. As larvas são infectadas quando comem alimento contaminado. Pode ocorrer em 

todo o território nacional, mas geralmente não causa sérios prejuízos 

( ) CRIA ENSACADA - O agente causador é o Sac Brood Virus (SBV). No Brasil, 

entretanto, a doença tem como agente causador o pólen da planta barbatimão 

(Stryphnodendron sp.) e não o vírus.  



( ) NOSEMOSE - O agente causador é o protozoário Nosema apis. O protozoário afeta 

principalmente o ventrículo (estômago da abelha), causando problemas na digestão dos 

alimentos e pode provocar disenteria. Levando-se em consideração que (V) significa 

Verdadeiro e (F) significa Falso a sequência correta das proposições acima é, 

respectivamente:  

a) F – F – V – V  

b) V – V – F – V 

c) F – F – F – V  

d) V – F – V – F  

e) F – V – V – V  

 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2091882/3

1dfcd5d1fb60fdbf0f018e7e7fc62b8.png 

 

Fundamentação 1: 

 

ANULAÇÃO DA QUESTÃO NÚMERO 24 DA PROVA DE MÉDICO  

VETERINÁRIO 

Extrapolação do conteúdo previsto pelo edital. Questão número 24 da prova de Médico 

Veterinário. 

De acordo com os itens cobrados no edital, não consta o assunto "Programa Nacional de 

Sanidade Apícola", mais especificamente "Doenças das Abelhas" que é o assunto cobrado 

na questão número 24 da prova de Médico Veterinário. 

 

Temos os seguintes itens cobrados no edital: 

 

MÉDICO VETERINÁRIO: Anatomia, fisiologia patologia e clínica médico-veterinária 

dos animais domésticos de interesse comercial e de produção de alimentos. Doenças 

transmitidas por alimentos de origem animal. Legislação Federal - Inspeção de produtos 

de origem animal: Lei nº 1283, de 18 de dezembro de 1950, Lei nº 7.889, de 23 de 

novembro de 1989, Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017, alterado pelo Decreto nº 

9.069, de 31 de maio de 2017; Portaria MAPA nº 711, de 01 de novembro de 1995; 

Portaria MAPA nº 210, de 10 de novembro de 1998. Programas de defesa sanitária 

animal para ruminantes, suínos e aves. Lei Federal nº 8.027, de 12 de abril de 1990 – 

Código de Ética dos Servidores Públicos. Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). 

Organização da Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). Comissão do 

Codex Alimentarius (FAO/OMS). Acordos Sanitários e Fitossanitários (Acordos SPS) na 

Organização Mundial do Comércio (OMC). 

Questão: 24 

24 – Entre as principais doenças de controle oficial pelo Programa Nacional de Sanidade 

Apícola - PNSAp: 

( ) CRIA PÚTRIDA EUROPEIA (CPE) - O agente causador é a bactéria 

Paenibacillus larvae. As larvas são infectadas quando comem alimento contaminado. 

No Brasil, a doença foi detectada em colmeias no Rio Grande do Sul. 

( ) CRIA PÚTRIDA AMERICANA (CPA) - O agente causador é a bactéria 

Melissococus pluton. As larvas são infectadas quando comem alimento contaminado. 

Pode ocorrer em todo o território nacional, mas geralmente não causa sérios prejuízos. 

( ) CRIA ENSACADA - O agente causador é o Sac Brood Virus (SBV). No Brasil, 

entretanto, a doença tem como agente causador o pólen da planta barbatimão 

(Stryphnodendron sp.) e não o vírus. 

( ) NOSEMOSE - O agente causador é o protozoário Nosema apis. O protozoário 

afeta principalmente o ventrículo (estômago da abelha), causando problemas na 

digestão dos alimentos e pode provocar disenteria. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso a 

sequência correta das proposições acima é, respectivamente: 

a) F – F – V – V  

b) V – V – F – V  

c) F – F – F – V  

d) V – F – V – F  

e) F – V – V – V  

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2091882/31dfcd5d1fb60fdbf0f018e7e7fc62b8.png
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https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2091882/31dfcd5d1fb60fdbf0f018e7e7fc62b8.png


 

Parecer: 

 DEFERIDO – ANULAÇÂO DA QUESTÃO 

Recurso assiste ao recorrente, visto que a questão não faz parte da bibliografia sugerida. 

 

 

Questão: 28 

Fundamentação 1: 

 

A questão número 28  apresentava a alternativa A com erro em sua digitação "a) PH da 

carne superior a 7,00 (quatro inteiros) nos peixes." 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2092446/d

d7fe53f08623cab89297e442bb7b660.pdf 

Questão: 28 

28 – De acordo com o RIISPOA (DECRETO Nº 9.013/17) o pescado fresco é aquele que 

atende um dos seguintes parâmetros físico-químicos complementares, sem prejuízo da 

avaliação das características sensoriais: 

a) PH da carne superior a 7,00 (quatro inteiros) nos peixes. 

b) PH da carne superior a 7,85 (sete inteiros e oitenta e cinco décimos) nos 

crustáceos. 

c) Bases voláteis total superiores a 30 mg (trinta miligramas) de nitrogênio/100g 

(cem gramas) de tecido muscular. 

d) PH da carne inferior a 6,85 (seis inteiros e oitenta e cinco décimos) nos 

moluscos. 

e) Bases voláteis total superiores a 40 mg (quarenta miligramas) de 

nitrogênio/100g (cem gramas) de tecido muscular. 

 

Parecer: 

 INDEFERIDO – Recurso não assiste ao recorrente.  

 

A escrita somente confirma o erro da alternativa a) o que não causa impacto na resposta 

correta que foi solicitada na questão. 

 

Sendo assim, o recurso não assiste ao recorrente, visto que a questão correta é a 

letra “d) PH da carne inferior a 6,85 (seis inteiros e oitenta e cinco décimos) nos 

moluscos.” 

 

ENSINO SUPERIOR 

 

Médico 

 

Questão: 11 

Fundamentação 1: 

 

Solicito a revisão e correção do gabarito da quest11 da prova para o cargo de Médico 40 

horas ou a anulação da referida questão por ter duas alternativas corretas para a mesma 

questão. Obrigado. 

Há duas alternativas corretas para a questão 11, da prova para o cargo de Médico 40 

horas. 

Na questão de conhecimentos específicos número 11, da prova para o cargo de Médico 40 

horas, solicita-se um exemplo de transtorno de perfusão que ocasiona cianose central. É 

apontado no gabarito a letra C como resposta, Embolia Pulmonar. Entretanto, os defeitos 

da Tetralogia de Fallot (resposta letra A), causam fluxo sanguíneo pobre em oxigênio 

para fora do coração e para o resto do corpo que, também, ocasiona cianose central. Logo, 

a resposta letra A também é correta. Ou seja, há duas alternativas corretas, letra A e C. 

 



Questão: 11 

11 – É exemplo de transtornos de perfusão que ocasiona cianose central: 

a) Tetralogia de Fallot. 

b) Síndrome de Eisenmenger. 

c) Embolia pulmonar. 

d) Enfisema pulmonar. 

e) Fibrose pulmonar. 

Parecer: 

 Indeferido. O recurso não assiste ao candidato, pois de acordo com o Manual de 

Semiologia da UEPA, a tetralogia de Fallot, assim como a Síndrome de Eisenmenger, são 

distúrbios que causam cianose central, por shuntos direito-esquerdo e não por transtornos 

de perfusão. 

Fonte: https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL-DE-

SEMIOLOGIA-MEDICA.pdf 

 

 

 

Questão: 14 

Fundamentação 1: 

 

Resta que a Leishmaniose tem notificacao semanal, porem a Zika, na fase aguda em 

gestante tem notificacao diaria (e semanal em nao gestantes) o que leva a falha na 

interpretacao do enunciado e consequente leva a necessidade de anulacao do quesito, uma 

vez que a Leishmaniose tem notificacao apenas semanal, nao estando portanto sob as 

mesmas regras da Zika. 

 

Isso, posto ve-se que as letras C (resposta da banca) e B sao absolutamente corretas.  

 

Solicito, portanto a anulacao do quesito, 

 

A questao 14 – "Com base, na Portaria 264/2020, não segue a mesma regra de 

Notificação Compulsória das 

doenças citadas, na questão anterior:", se refere a regra de notificacao da Leishmaniose 

explicitada na questao 12, possui 2 respostas corretas. 

Ministerio da Saude: 

 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2016/prt0204_17_02_2016.html 

 

Questão: 14 

14 – Com base, na Portaria 264/2020, não segue a mesma regra de Notificação 

Compulsória das doenças citadas, na questão anterior: 

a) Casos de dengue. 

b) Doença aguda pelo vírus Zika. 

c) Leptospirose. 

d) Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). 

e) Acidente de trabalho com exposição a material biológico. 

 

Parecer: 

 Indeferido. O recurso não assiste ao candidato, pois a Leishmaniose, citada na questão 

anterior, é doença de notificação compulsória nacional, todas as doenças, entre as 

alternativas, inclusive Doença aguda pelo vírus Zika, são de notificação compulsória 

semanal. A questão não faz referência às gestantes com Zika, logo, é improcedente a 

queixa. Exceto, a Lepstospirose, que é de notificação compulsória imediata, em nível 

municipal.  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-264-de-17-de-fevereiro-de-2020-

244043656 

 

 

 

Questão: 17 

Fundamentação 1: A referida questao considera os itens I, II, e III corretos (letra A), porem claramente estao 

https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL-DE-SEMIOLOGIA-MEDICA.pdf
https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL-DE-SEMIOLOGIA-MEDICA.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2016/prt0204_17_02_2016.html
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-264-de-17-de-fevereiro-de-2020-244043656
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-264-de-17-de-fevereiro-de-2020-244043656


 incorretos o itens I e III, e parcialmente o item II. A saber: 

 

item I- "Pacientes com tumores, frequentemente, apresentam febre..." - Afirmativa 

sabidamente falsa, ja que febre nao e um sinal frequente em pacientes oncologicos. Alem 

disso em vigencia de febre, dever-se-a investigar causas infecciosas, o que nao e descrito 

nesse item. 

 

Item III- "A febre constitui um sinal e/ou sintoma frequente em múltiplas enfermidades..." 

- Afirmativa sabidamente falsa, uma vez que a febre e um sinal, e nao um sintoma. Tal 

sinal so e caracterizado por temperaturas maiores ou iguais a 37,8 graus. 

 

Item II - " A febre não é apenas um sinal, mas sim faz parte de uma síndrome (síndrome 

febril) em que, 

além do aumento de temperatura, ocorrem outros sintomas, cujo aparecimento e 

intensidade 

variam, diretamente, com a magnitude da hipertermia, destacando-se astenia, inapetência, 

cefaleia, 

taquicardia, taquipneia, oligúria, dor no corpo, calafrios, sudorese, náuseas, vômitos, e até 

convulsões" - Afirmativa parcialmente incorreta, uma vez que nap necessariamente com o 

"aumento da magnitude" ocorrerao outros sintomas associados, reposta dependente de 

variacoes fisiologicas individuais, com variacoes de respostas entre individuos. 

 

Portanto, resta claro a necessidade de anulacao da questao, uma vez que os itens 

considerados corretos sao falsos. 

Questao 17 tem resposta oficial incorreta, necessario anulacao. 

Junior. Oncologia Médica-Fisiopatogenia e Tratamento, 2019. 

Porto e Porto. Semiologia medica, 2019. 

Questão: 17 

17 – Analise os excertos, abaixo, com relação à febre: 

I – Pacientes com tumores, frequentemente, apresentam febre e, nesses casos, há três 

possíveis mecanismos para explicá-la: a) liberação de pirógeno endógeno dos sítios de 

destruição celular ou inflamação; b) liberação de pirógeno endógeno por células 

estimuladas por fatores autoimunes induzidos pelas células malignas; e c) produção de 

pirógeno pela própria célula tumoral. 

II – A febre não é apenas um sinal, mas sim faz parte de uma síndrome (síndrome 

febril) em que, além do aumento de temperatura, ocorrem outros sintomas, cujo 

aparecimento e intensidade variam, diretamente, com a magnitude da hipertermia, 

destacando-se astenia, inapetência, cefaleia, taquicardia, taquipneia, oligúria, dor no 

corpo, calafrios, sudorese, náuseas, vômitos, e até convulsões. 

III – A febre constitui um sinal e/ou sintoma frequente em múltiplas enfermidades. O 

seu diagnóstico etiológico é um estímulo à perspicácia médica, pois, além de uma 

investigação exaustiva, é necessário um amplo conhecimento de formas típicas e 

atípicas das mais diversas enfermidades, em várias especialidades médicas. 

Dos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Apenas os itens I e III estão corretos. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão incorretos.  

Parecer: 

 Indeferido. O recurso não assiste ao candidato, pois de acordo com o Manual de 

Semiologia da UEPA, pacientes com tumores, frequentemente, apresentam febre e, nesses 

casos, há três possíveis mecanismos para explicá-la: a) liberação de pirógeno endógeno 

dos sítios de destruição celular ou inflamação; b) liberação de pirógeno endógeno por 

células estimuladas por fatores autoimunes induzidos pelas células malignas; e c) 

produção de pirógeno pela própria célula tumoral. A febre não é apenas um sinal, mas sim 

faz parte de uma síndrome (síndrome febril) em que, além do aumento de temperatura, 

ocorrem outros sintomas, cujo aparecimento e intensidade variam diretamente com a 

magnitude da hipertermia, destacando-se astenia, inapetência, cefaleia, taquicardia, 

taquipneia, oligúria, dor no corpo, calafrios, sudorese, náuseas, vômitos, e até convulsões. 



A febre constitui um sinal e/ou sintoma frequente em múltiplas enfermidades. O seu 

diagnóstico etiológico é um estímulo à perspicácia médica, pois, além de uma 

investigação exaustiva, é necessário um amplo conhecimento de formas típicas e atípicas 

das mais diversas enfermidades, em várias especialidades médicas. Não há um roteiro 

diagnóstico pré-estabelecido a ser seguido, pelo contrário, a investigação será orientada 

pelos achados da história e do exame físico, que deverão ser minuciosos, completos e 

repetidos à medida que o paciente é investigado. 

Fonte: https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL-DE-

SEMIOLOGIA-MEDICA.pdf 

 

 

 

Questão: 18 

Fundamentação 1: 

 

A referida questao nao tem reposta correta, uma vez que o grafico apresentado mostra 

periodos de apirexia (afebris), em dois momentos (os dois pontos mais baixos da curva), 

com temperatura em cerca de 37,1 no primeiro e 37,4 no segundo ponto. 

 

Diante disso, e da resposta oficial indicar que nao ha momentos de apirexia, resta 

necessario a anulacao da questao.  

Questao 18 nao tem resposta correta. Necessaria anulacao. 

Porto e porto. Semiologia medica, 2019. 

Fundamentação 2: 

 

 

Solicito a revisão e correção do gabarito da questão 18 da prova para o cargo de Médico 

40 horas ou a anulação da referida questão porque o gabarito está incorreto. Obrigado. 

O gabarito apontado não corresponde a alternativa correta da questão 18, da prova para o 

cargo de Médico 40 horas. 

Na questão de conhecimentos específicos número 18, da prova para o cargo de Médico 40 

horas, o gabarito preliminar divulgado aponta como resposta correta a leta D. Entretanto, 

a alternativa correta de acordo com o gráfico é a letra E pois a febre remitente é aquela 

que apresenta variações de temperatura de mais de 1°C e que não apresenta períodos de 

apirexia. No gráfico, no sexto ponto, a temperatura apresentada é de pouco mais de 37°C 

que não se enquadra na definição de febre, uma vez que considera-se febre a temperatura 

com valores iguais ou superiores a 37,8°C. Com base no gráfico e sua proporção, a 

temperatura neste ponto é de, aproximadamente, 37,1°C e a resposta que mais de adequa 

a esta situação é a de Febre Séptica (letra E) onde há períodos de febre alta intercalados 

com apirexia. Ou seja, a resposta do gabarito, Febre Remitente não se aplica a 

apresentação do gráfico por apresentar um período de apirexia e a resposta mais adequada 

é a Febre Séptica que corresponde a letra E. 

Questão: 18 

18 – Observe o gráfico de febre, abaixo, e indique qual das alternativas o descreve, 

corretamente: 

 
Fonte: https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL-DE-

SEMIOLOGIA-MEDICA.pdf 

a) Febre contínua: permanece sempre acima do normal, com variações de até 1°C, 

sem grandes alterações, exemplo febre tifoide, tuberculose e pneumonia. 

b) Quadro térmico normal com evolução atípica. 

c) Febre recorrente ou ondulante: Período de temperatura normal que duram dias 

ou semanas, interrompido por períodos de temperatura elevada, sem grandes 

oscilações. (doença de Hodgkin e outros linfomas). 

d) Febre remitente: hipertermia diária com variações de mais de 1°C e sem 

https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL-DE-SEMIOLOGIA-MEDICA.pdf
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períodos de apirexia. (septicemia, pneumonia e tuberculose). 

e) Febre irregular ou séptica: picos muito altos intercalados por temperaturas 

baixas ou apirexia, sem qualquer caráter cíclico. (septicemia, abscessos 

pulmonares, empiema vesicular, tuberculose, fase inicial da malária). 

 

Parecer: 

 Deferido- TROCA DE GABARITO  

 

DE OPÇÃO (D) INCORRETA 

PARA OPÇÃO (E) CORRETA 

 

 

O recurso atende em parte ao candidato, pois de fato, não se trata de febre remitente, pois 

é claro que há períodos de apirexia, contudo, temos, claramente, um quadro de febre 

irregular ou séptica: picos muito altos intercalados por temperaturas baixas ou apirexia, 

sem qualquer caráter cíclico. (septicemia, abscessos pulmonares, empiema vesicular, 

tuberculose, fase inicial da malária). 

https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL-DE-

SEMIOLOGIA-MEDICA.pdf 

 

 

 

Questão: 24 

Fundamentação 1: 

 

Solicito a revisão e correção do gabarito da questão 24 da prova para o cargo de Médico 

40 horas ou a anulação da referida questão porque o gabarito está incorreto. Obrigado. 

O gabarito apontado não corresponde a alternativa correta da questão 24, da prova para o 

cargo de Médico 40 horas. 

Na questão de conhecimentos específicos número 24, da prova para o cargo de Médico 40 

horas, o gabarito preliminar divulgado aponta como alternativa correta a letra A "A 

solidão é um fator de risco para a depressão, e aumenta as taxas de suicídio e abuso de 

álcool". No entanto, a questão traz um excerto do Guia de Saúde Mental Pós-Pandemia 

produzido pela Pfizer o qual em momento algum menciona taxas de suicídio e/ou abuso 

de álcool conforme aponta a resposta da alternativa A. Logo, a única alternativa 

completamente condizente com o texto e que responde adequadamente a questão é a letra 

B “o confinamento em casa, por um período longo e ainda indeterminado, é fator de 

grande estresse”. 

Questão 24: Na questão de conhecimentos específicos número 24, apresenta-se um 

excerto do Guia de Saúde Mental Pós-Pandemia produzido pela Pfizer onde discorre-se 

sobre a situação das restrições sociais e de isolamento por conta da pandemia e seu 

impacto no aumento dos sintomas de ansiedade e depressão na população em geral. 

Comenta-se, também, sobre o aumento das taxas de incidência de transtornos de 

ansiedade na infância e em jovens adultos e sua relação com depressão, transtorno de 

ansiedade generalizada e do pânico na vida adulto. Solicita-se na questão, com base no 

texto, um ponto especial que deve ser salientado sobre as pessoas que vivem sozinhas. O 

gabarito é que “a solidão é um fator de risco para depressão, e aumenta as taxas de 

suicídio e abuso de álcool” (letra A). Entretanto, “o confinamento em casa, por um 

período longo e ainda indeterminado, é fator de grande estresse” (letra B) é, dentre todas 

as opções, a resposta mais adequada haja vista que sequer se aborda o risco de suicídio e 

o uso de álcool no referido texto. Ou seja, a resposta correta, de acordo com o texto 

menciona e a letra B. 

Questão: 24 

24 – A pandemia da Covid-19 mudou, rápida e abruptamente, a vida das pessoas. Isso 

ocorreu de maneira radical e, muitas vezes, inesperada. Nos últimos meses, em prol do 

distanciamento social, restrições para sair de casa, participar de atividades sociais, e 

mesmo para trabalhar, impactaram milhões de pessoas. Para os que puderam manter os 

seus empregos, trabalhar de casa impôs novas rotinas. Neste contexto, o aumento de 

sintomas de ansiedade e depressão na população é esperado, e deve ser enfrentado o mais 

rapidamente possível. Quando ocorrem taxas de incidência elevadas de transtornos de 

ansiedade na infância e em jovens adultos, aumenta fortemente o risco de aparecimento 

https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL-DE-SEMIOLOGIA-MEDICA.pdf
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de depressão, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de pânico na idade adulta. 

(Fonte:https://www.pfizer.com.br/sites/default/files/inline-files/Guia-de-Saude-Menta-

%20pos-pandemia-Pfizer-Upjohn.pdf) 

Sobre o tema, o Guia de Saúde Mental Pós-pandemia, trazido pela Pfizer, aponta que um 

ponto especial deve ser salientado sobre as pessoas que vivem sozinhas:  

a) A solidão é um fator de risco para a depressão, e aumenta as taxas de 

suicídio e abuso de álcool. 

b) O confinamento em casa, por um período longo e ainda indeterminado, é fator 

de grande estresse. 

c) O estresse, associado a outros fatores, como risco de doenças, problemas 

econômicos, confinamento, abuso de álcool e solidão e estímulo ao sistema 

nervoso central. 

d) O estresse não pode funcionar como gatilho para uma pessoa que nunca teve 

transtorno mental. 

e) Temos que conversar, ler e nos informar sobre outros temas. Por exemplo, 

trabalhar online, estudar e fazer atividade física, regularmente, são excelentes 

ferramentas para manter a saúde mental. 

  

Parecer: 

 Indeferido. O recurso não assiste razão, pois o que é questionado, é sobre um posto 

essencial, sobre as pessoas que vivem sozinhas, e não um contexto geral sobre a 

pandemia. De acordo com o Manual, um ponto especial deve ser salientado sobre as 

pessoas que vivem sozinhas: a solidão é um fator de risco para a depressão, e aumenta as 

taxas de suicídio e abuso de álcool. 

https://www.pfizer.com.br/sites/default/files/inline-files/Guia-de-Saude-Menta-%20pos-

pandemia-Pfizer-Upjohn.pdf 

 

 

Questão: 26 

Fundamentação 1: 

 

Questao tem resposta oficial incorreta, uma vez que nao ha protocolo oficial que indique 

como conduta medica a solicitacao de creatinina e glicemia no atendimento a pessoas 

vitimas de violencia sexual (letra D), o que torna a alternativa D correta para o anunciado 

("marcar incorreta"). 

 

Tais fatos indicam a necessidade de anulacao da referida questao. 

Questao 26 com resposta oficial incorreta, necessita anulacao. 

harrison. manual de medicina, 2020. 

Ministerio da saude. - 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_humanizada_pessoas_violencia_sexu

al_norma_tecnica.pdf 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/prevencao_agravo_violencia_sexual_mulhere

s_3ed.pdf 

 

Questão: 26 

26 – A violência sexual produz consequências traumáticas e irreparáveis para quem a 

sofre, guardando proporções pandêmicas e universais. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 2002) define violência como o “uso intencional de força física ou do poder, real 

ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma 

comunidade que resulte ou tenha a possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 

psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação”. Sobre a violência sexual e os 

temas que envolvem essa questão em saúde, considere a alternativa incorreta: 

a) Os hematomas e lacerações genitais são os danos físicos mais frequentes. 

Lesões perfurocortantes, traumatismos, escoriações, mordidas, arranhaduras, 

queimaduras, equimoses e abdome agudo podem estar presentes. 

b) O atendimento imediato aos casos de violência sexual recente permite oferecer 

medidas de proteção, como a anticoncepção de emergência e as profilaxias de 

DSTs, Hepatite B e HIV, evitando danos futuros para a saúde da mulher. 

c) O médico deve preencher ficha de notificação compulsória, em duas vias. 

Colher material de cavidades (conteúdo vaginal, oral ou anal) até 72 horas, após 

https://www.pfizer.com.br/sites/default/files/inline-files/Guia-de-Saude-Menta-%20pos-pandemia-Pfizer-Upjohn.pdf
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o ato, obtido por meio de swab estéril, acondicionado em papel filtro, em 

envelope lacrado e identificado, e em ambiente climatizado. Realizar esfregaço 

desse material, em duas lâminas de vidro sem fixadores e identificadas. 

d) A conduta médica envolve avaliar necessidade de profilaxia do tétano e coletar 

exames no pronto-atendimento: hemograma; glicemia; TGO/TGP; fosfatase 

alcalina; creatinina; Beta HCG; HIV; VDRL; HbSAg; Anti-HCV. 

e) As profilaxias no caso de violência para mulheres acima de 45 kg são 

Penicilina Benzatina 2.4 milhões UI IM dose única – profilaxia sífilis (1.2 

milhões UI cada nádega); Ceftriaxona 250 mg IM dose única – profilaxia 

gonorreia; Metronidazol 2 g VO dose única – profilaxia para clamídia e 

cancro mole; Azitromicina 1 g VO dose única – profilaxia para 

tricomoníase. 

 

Parecer: 

 Indeferido. A profilaxia para mulheres abaixo de 45 kg, crianças e adolescentes é 

Penicilina Benzatina 50 ml UI/kg dose unica (opcao Eritromicina 50 mg/kg/dia 

6/6h VO 15 dias); Ceftriaxona 250 mg IM dose unica; Azitromicina 20 mg/kg VO, dose 

unica; Metronidazol 15 mg/kg/dia VO 8/8 h 7 dias. 

http://www.hmasp.eb.mil.br/images/qualidade_e_seguranca_inter/emerg/protc1-

completo.pdf 

 

 

 

Questão: 28 

Fundamentação 1: 

 

O item 28 traz: "Em determinadas condições, a fase expiratória do murmúrio vesicular 

torna-se mais prolongada 

e mais intensa do que a fase inspiratória. Essa variação ocorre no enfisema, asma 

brônquica e na 

condensação pulmonar. Esse achado semiológico caracteriza um murmúrio vesicular 

com:" 

 

Tem-se pois que a resposta correta nao e a "modificacao da duracao" (letra C), mas sim 

modificacao do timbre (letra B), uma vez que os achados da ausculta sao diferentes entre 

as condicoes citadas - Enfisema, asma, consolidacao-. Na asma encontraremos sibilos, na 

consolidacao creptos, no enfisema reducao do murmurio. Tem-se ainda que nao ha 

necessariamente "mudanca na duracao" (letra C) nas consolidacoes, podendo ter duracao 

identica ao de um exame normal. 

 

Isso posto, ve-se a necessidade de anulacao ou mudanca de gabarito do referido quesito. 

 

Questao 28 tem gabarito oficial incorreto, solicito anulacao ou mudanca de gabarito. 

Porto e porto. Semiologia medica, 2019. 

Questão: 28 

28 - Em determinadas condições, a fase expiratória do murmúrio vesicular torna-se mais 

prolongada e mais intensa do que a fase inspiratória. Essa variação ocorre no enfisema, 

asma brônquica e na condensação pulmonar. Esse achado semiológico caracteriza um 

murmúrio vesicular com: 

a) Modificações da continuidade. 

b) Modificações do timbre. 

c) Modificações da duração. 

d) Modificações da tonalidade. 

e) Modificações da intensidade. 

 

Parecer: 

 Indeferido, o recurso não assiste ao candidato, pois, conforme o texto: Modificações da 

duração: em determinadas condições, a fase expiratória do murmúrio vesicular torna-se 

mais prolongada e mais intensa do que a fase inspiratória. Essa variação ocorre no 

enfisema, asma brônquica e na condensação pulmonar. 

https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL-DE-
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SEMIOLOGIA-MEDICA.pdf 

 

 

 

 

ENSINO SUPERIOR 

 

Psicólogo 

 

Questão: 13 

Fundamentação 1: 

 

Anulação da questão de número 13 

Não há alternativa correta na questão 13 

Na questão, é preciso identificar as afirmativas como verdadeiras ou falsas. 

Segundo o gabarito, a afirmativa a seguir, é uma afirmativa verdadeira. 

 

Fixação: consiste em permanecer em um estágio primitivo de desenvolvimento. Por ex.: a 

criança não avança para outros estágios de seu desenvolvimento. 

 

Porém tal afirmativa é falsa. 

 

A fixação é um mecanismo de defesa que consiste numa paragem ou cessação do 

desenvolvimento psicossexual (APENAS PSICOSSEXUAL, OUTRAS ÁREAS DO 

DESENVOLVIMENTO CONTINUAM PROGREDINDO) em determinado ponto do 

processo de maturação. Pode tratar-se de um bloqueio temporário (INCLUSIVE, ESSA 

FIXAÇÃO PSICOSSEXUAL PODE SER APENAS TEMPORÁRIA) e normal da 

maturação ou ser permanente e patológico, dando origem a neuroses ou desvios de 

personalidade (EM ALGUNS CASOS TAMBÉM AVANÇA PARA OUTROS 

ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO PSICOSSEXUAL, PORÉM COM NEUROSES 

E DESVIOS DE PERSONALIDADE). 

 

A questão foi mal formulada, dando a entender que o sujeito em fixação não se 

desenvolve para outros estágios e fica estagnado no estágio em que houve a fixação. 

 

Questão: 13 

13 – Definições: 

( ) Regressão: consiste em criar uma explicação pouco convincente, mas da qual se 

está plenamente convencido, para justificar certas ações. 

( ) Fixação: consiste em permanecer em um estágio primitivo de desenvolvimento. 

Por ex.: a criança não avança para outros estágios de seu desenvolvimento. 

( ) Racionalização: consiste em voltar a um estágio primitivo de desenvolvimento. 

Por ex.: uma criança voltar a ter atitudes de uma criança mais nova. 

( ) Deslocamento: consiste em deslocar o sentimento para outro objeto e não o que 

causou originalmente a ansiedade. Por ex.: deslocar o sentimento de raiva em relação 

ao pai para professores ou pessoas mais velhas. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso a 

sequência correta das proposições acima é, respectivamente: 

a) F – V – F – V  

b) F – F – V – V  

c) V – V – F – F  

d) V – F – V – F  

e) F – V – V – F  

 

Parecer: 

 Indeferido. O cerne da argumentação do recurso é, literalmente que “a questão foi mal 

formulada, dando a entender que o sujeito em fixação não se desenvolve para outros 

estágios e fica estagnado no estágio em que houve a fixação”. No entanto, em nenhum 

momento foi dito isso. A questão discorreu sobre os mecanismos de defesa e os resumiu, 

nada “deu a entender”; menos ainda que seu portador fica estagnado ou que ele não altera 

https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL-DE-SEMIOLOGIA-MEDICA.pdf


suas defesas. As definições resumidas podem ser encontradas na obra basilar O Ego e os 

Mecanismos de Defesa Capa comum, de autoria de Anna Freud. 
    

 

Questão: 15 

Fundamentação 1: 

 

PEDIDO DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO 15 (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS) 

DA PROVA PARA O CARGO PSICÓLOGO. 

Os termos corretos do conteúdo da questão não foram abarcados nas alternativas 

indicadas pela Banca. 

QUESTÃO 15 (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS) – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA 

QUESTÃO 

 

O enunciado da questão traz aspectos da abordagem sistêmica. Foi indicada como correta 

a alternativa (B). Acontece que um sistema pode ser fechado (entropia - todo sistema 

sofre deterioração) ou aberto e ter a capacidade de Homeostase (manter o equilíbrio, 

adaptando-se ao ambiente) ou Heterostase (toda vez que há uma ação imprópria 

(desgaste) do sistema, e ele tende a se equilibrar). Os termos corretos não foram 

abarcados na questão.  

 

Portanto, não havendo a alternativa correta solicito a anulação desta questão. 

 

 

Fundamentação 2: 

 

Diante do exposto, pela equivoco demonstrado, confiando na análise do recurso e por ser 

medida imprescindível, pede-se a “ANULAÇÃO” da questão 15, posto que a alternativa 

“B” mostra-se incorreta, onde não existe sequencia correta a ser assinalada. Tal 

solicitação encontra-se amparo nos princípios de Direito Administrativo e outros do 

Ordenamento Jurídico Brasileiro. 

Por fim, pugna-se que todos os argumentos não acolhidos sejam motivadamente 

cotejados, sob pena de serem reivindicados futuramente. 

Não concordância com o gabarito da questão 15- Cargo: Psicólogo 

Amparo Legal: Item 7.1-d do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021. 

Razões Recursais da Questão “15” Prova Psicólogo: 

 

XXXX 

Requeiro a V.Sa., analise da questão de número “15”, considerando que no gabarito 

preliminar a banca sugere como correta a  letra “B”, com redação:  

15 – Abordagem Sistémica:  

( ) Parte da teoria geral dos sistemas e da teoria da comunicação de Wundt.  

( ) É um paradigma que emerge das ciências exatas e fornece uma grelha teórica e prática 

de compreensão dos sistemas humanos.  

( ) Nos anos 40, B. F. Skinner publicava uma série de princípios válidos para vários 

sistemas (biológicos, físico- químicos, sociais).  

( ) O sistema é uma complexidade organizada em múltiplos elementos que estão em 

interação recíproca no seu interior e com o meio. Um sistema pode ser aberto (auto- 

organização) ou fechado (entropia).  

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso a 

sequência correta das proposições acima é, respectivamente:  

a) F – F – V – V  

b) F – V – F – V  

c) V – V – F – F  

d) F – V – V – F  

e) V – F – V – F  

 

 Ocorre que a letra ‘’B’’ não pode ser considerada como gabarito, pois a referida questão 

pede para assinalar a sequencia correta, de acordo com as assertivas. Ocorre, que a 4ª 

proposição não deve ser considerada como verdadeira, e dessa forma o gabarito 



considerado pela banca como sendo ‘’B’’ não merece prosperar, conforme explanações. 

Ao analisarmos o final da frase da 4 ª assertiva, verificamos que  esta encontra-se 

incorreta, pois menciona que os sistemas podem ser abertos ou fechados, direcionando de 

forma taxativa significados entre parênteses respectivamente para auto-organização e 

entropia.  

Os sistemas podem ser classificados em diversos tipologias conforme apresentado no 

livro de Chiavenatto , xxxx, (p. 476,477). 

a. Quanto à sua constituição, os sistemas podem ser físicos ou abstratos: 

b. Quanto à sua natureza, os sistemas podem ser fechados ou abertos:  

a. Sistemas fechados. Não apresentam intercâmbio com o meio ambiente que os circunda, 

pois são herméticos a qualquer influência ambiental. Sendo assim, não recebem influência 

do ambiente e nem influenciam o ambiente. Não recebem nenhum recurso externo e nada 

produzem que seja enviado para fora. A rigor, não existem sistemas fechados na acepção 

exata do termo. 

b. Sistemas abertos. Apresentam relações de intercâmbio com o ambiente por meio de 

inúmeras entradas e saídas. Os sistemas abertos trocam matéria e energia regularmente 

com o meio ambiente. São adaptativos, isto é, para sobreviver devem reajustar-se 

constantemente às condições do meio. Mantêm um jogo recíproco com o ambiente e sua 

estrutura é otimizada quando o conjunto de elementos do sistema se organiza através de 

uma operação adaptativa. A adaptabilidade é um contínuo processo de aprendizagem e de 

auto-organização.  

 

Dessa forma, conforme o enunciado da questão, a frase usada apenas restringe a 

classificação para abertos e fechados.  A completar, é colocado após a classificação 

sugerida no enunciado da quarta alternativa “Um sistema pode ser aberto (auto-

organização) ou fechado (entropia)”  deixando entre parênteses após a classificação de 

sistema aberto a palavra auto-organização, sendo que na realidade, auto-organização junto 

com o processo de aprendizagem, caracterizam a capacidade de Adaptação, que esta sim é 

exposta como uma das principais características descritivas para os sistemas abertos.   

Seguindo, após sistema fechado temos entre parênteses a palavra entropia, ao buscar 

conceitos em relação ao termo Entropia, encontramos também em Chiavenatto, (2003 p. 

424) 

Entropia (do grego entrape = transformação) é um conceito controvertido nas ciências da 

comunicação. A entropia é a segunda lei da termodinâmica e refere-se à perda de energia 

em sistemas isolados, levando-os à degradação, à desintegração e ao desaparecimento. A 

entropia significa que partes do sistema perdem sua integração e comunicação entre si, 

fazendo com que o sistema se decomponha, perca energia e informação e degenere. Se a 

entropia é um processo pelo qual um sistema tende à exaustão, à desorganização, à 

desintegração e, por fim à morte, para sobreviver o sistema precisa abrir-se e reabastecer-

se de energia e de informação para manter a sua estrutura. (Chiavenato, 2003 p. 424). 

Destarte, a Entropia é explicitada como uma característica passível dos sistemas, mas não 

é associado especificamente ao significado da palavra fechado, como se ocorresse apenas 

a classificação tipológica dos sistemas fechados, como propõe o enunciado da questão.  

Assim sendo, a quarta preposição apresenta em sua frase, enunciados equivocados, com 

significados pré-determinados, sendo que ambos, como já demostrado, devem ser 

analisados em um contexto maior, em conjunto com outros fatores. Assim, a referida 

preposição deve ser considerada falsa, e consequentemente o gabarito não corresponde 

mais com a alternativa ‘’B’’. 

Referência: 

Chiavenato, Idalberto, Introdução à Teoria Geral da Administração: uma visão abrangente 

da moderna administração das organizações / Idalberto Chiavenato - 7. ed. rev. e atual. - 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2003 - 6' reimpressão 

É notório que houve um equívoco na formulação da presente questão, pois verificando a 

4ª preposição, o candidato ao analisar que os dois conceitos apresentam um significado 

taxativo, acaba por ser  induzido ao erro, não tendo nenhuma alternativa viável ´para 

assinalar e acaba entendendo que a mesma seria falsa. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2092831/4

31b255a799b4639d64fa3801108443f.docx 

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2092831/431b255a799b4639d64fa3801108443f.docx
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2092831/431b255a799b4639d64fa3801108443f.docx
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2092831/431b255a799b4639d64fa3801108443f.docx


Questão: 15 

 15 – Abordagem Sistémica: 

( ) Parte da teoria geral dos sistemas e da teoria da comunicação de Wundt. 

( ) É um paradigma que emerge das ciências exatas e fornece uma grelha teórica e 

prática de compreensão dos sistemas humanos. 

( ) Nos anos 40, B. F. Skinner publicava uma série de princípios válidos para vários 

sistemas (biológicos, físico- químicos, sociais). 

( ) O sistema é uma complexidade organizada em múltiplos elementos que estão 

em interação recíproca no seu interior e com o meio. Um sistema pode ser aberto 

(auto- organização) ou fechado (entropia). 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso a 

sequência correta das proposições acima é, respectivamente: 

a) F - F- V – V  

b) F – V – F – V  
c) V – V – F – F  

d) F – V – V – F  

e) V – F – V – F  

 

Parecer: 

 Indeferido. O que se questiona nos recursos é a nomenclatura utilizada. Nenhum dos 

recursos está incorreto em suas argumentações nem tampouco a questão apresenta erro. O 

que ocorre é uma fértil diversidade de nomes e classificações, numa tipologia tão vasta 

quantos são os segmentos científicos, e que se multiplicam exponencialmente na 

transdisciplinaridade das várias abordagens psicológicas. O que esta  banca fez, foi 

utilizar uma delas, da qual de modo algum pode se dizer que seja inválida. A saber: 

sistema aberto = auto- organização; sistema fechado = entropia. Esta banca pode ser 

validada na obra “Sistemas E Teorias Em Psicologia”, de Melvin Herman Marx 

 

 

 

Questão: 17 

Fundamentação 1: 

 

A motivação para solicitação de anulação da questão 17 da prova para o cargo de 

Psicólogo é o fato de a banca não ter especificado nenhum tipo de referência para o 

conceito de neurose que estava sendo cobrado, o que torna o comando da questão muito 

vago. 

A motivação para solicitação de anulação da questão é o fato de a banca não ter 

especificado nenhum tipo de referência para o conceito de neurose que estava sendo 

cobrado, o que torna o comando da questão muito vago, considerando todos os contextos 

e acepções possíveis de neurose, além do desmembramento do conceito em outros 

transtornos diversos, ocorrido a partir do DSM-V e CID-10. Importa ressaltar que no 

CID-10, por exemplo, há cerca de 10 ocorrências do termo, aparecendo em diversos 

contextos: no item F60.9, transtorno não especificado de personalidade, aparece neurose 

de caráter; no F68.0, aparece o termo neurose de compensação no item sintomas físicos 

aumentados por fatores psicológicos; neurose depressiva aparece como subitem da 

distimia, em F34.1; neurose social aparece no item F40.1, fobias sociais. Consta também 

em F41.1 (ansiedade generalizada) e em F42, incluindo neurose anancástica e obsessivo-

compulsiva no Transtorno obsessivo-compulsivo. Além disso, em F43.1 aparece neurose 

traumática em relação ao estado de estresse pós-traumático e neurose hipocondríaca em 

F45.2, referente ao Transtorno hipocondríaco. 

Outro ponto relevante a ser mencionado é o conceito de neurose enquanto estrutura 

clínica dentro da psicanálise. Freud (1917/1996d apud Teixeira, 2007) caracteriza os 

sintomas neuróticos como atos prejudiciais ou inúteis à vida que, por vezes, motivam 

queixa por serem indesejados e causarem sofrimento. O teórico também coloca os 

sintomas neuróticos como resultado de conflito entre libido e realidade, sendo formas de 

satisfação substitutiva do representante recalcado da pulsão. Laplanche e Pontalis 

descrevem o termo neurose como uma afecção psicogênica cujos sintomas expressam um 

conflito psíquico originado na história infantil do sujeito, constituindo compromissos 

entre desejo e defesa. Os autores ressaltam que “(…) A extensão do termo tem variado 

bastante; atualmente tende-se a reservá-lo, quando isolado, para as formas clínicas que 



podem ser ligadas à neurose obsessiva, à histeria e à neurose fóbica (…)” (Laplanche e 

Pontalis, 2001, p. 296). Esses mesmos autores distinguem, por exemplo, neurose de 

abandono, neurose de angústia, neurose de caráter, neurose de destino, neurose de 

fracasso, neurose fóbica entre outras (Laplanche e Pontalis, 2001).  

Tendo em vista o uso do termo como estrutura clínica, em psicanálise – que leva em 

conta considerável variabilidade entre os diversos tipos de neuróticos – e seu posterior 

desmembramento nos manuais diagnósticos, considero que a banca poderia ter 

especificado o viés adotado para a formulação da questão ou, ainda, em qual contexto 

psicopatológico esses sintomas mais prováveis solicitados na questão estavam sendo 

considerados. 

 

Referências 
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Mentais DSM-IV-TR. Porto Alegre: ARTMED, 2004. 

 

TEIXEIRA, Vanessa Leite. A escolha do sintoma na neurose obsessiva. Mosaico Estudos 
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Questão: 17 

17 – Alguns sintomas mais prováveis da neurose: 

( ) Isolamento social 

( ) Apatia 

( ) Insônia 

( ) Exortação 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso a 

sequência correta das proposições acima é, respectivamente: 

a) V – F – F – V  

b) F – F – V – V  

c) V – V – V – F  

d) F – V – V – F  

e) F – V – F – V  

 

Parecer: 

 Indeferido. O enunciado fala em “sintoma”, logo, subentende-se falarmos de neurose 

como transtorno. Portanto, tal qual corrobora o recurso, nosso embasamento é o CID. 

Qualquer outro dos múltiplos enfoques de neurose não estão contemplados nesta 

questão. Além disso, classificamos a questão como de nível fácil, justamente porque 

ela não visa aferir o quanto o candidato pode distinguir as neuroses, quer apenas saber 

se o candidato tem uma visão panorâmica sobre o tema. “Isolamento social”, “Apatia” 

e “Insônia” aparecem em diversos diagnósticos de variadas neuroses. “Exortação” 

nada significa. 

       

 

Questão: 18 

Fundamentação 1: 

 

visualiza-se que a alternativa I se encontra incompleta e errada, e a leitura com atenção 

como sugerida mostra que a questão deve ser revista e corrigida do gabarito da letra A 

para a letra B, que mostra que as alternativas II e III estão corretas, desta forma 

visualizasse que a correção do gabarito a forma mais indicada para resolver a questão, 

correção da letra A para a letra B 

diante do gabarito preliminar e formulação da prova  pode-se perceber que a questão 18 

do conhecimento especifico da prova de Psicólogo foi formulada de maneira a provocar 

duvida e causar ambiguidade na interpretação e correta marcação da resposta correta 

fundamenta-se que a questão 18 em seu enunciado afirma pra ler com atenção a questão  

18 – Leia com atenção: 

I – Os atendimentos de urgência em psicologia podem ser solicitados na rede pública de 

https://www.vittude.com/blog/isolamento-social/
https://www.vittude.com/blog/insonia-quando-procurar-tratamento/
https://www.vittude.com/blog/isolamento-social/
https://www.vittude.com/blog/insonia-quando-procurar-tratamento/


Saúde. 

II – Há diferenças entre Plantão Psicológico e Atendimento de Urgência. 

III - O plantão psicológico pode ser realizado em instituições, escolas, hospitais, clínicas e 

é 

destinado a pessoas que buscam um atendimento de apoio emergencial, em situações de 

crise 

como: tomadas de decisão, luto, ou qualquer outra situação que tire o equilíbrio 

momentâneo. 

 fundamento que a alternativa I afirma que os serviços de urgência em psicologia podem 

ser solicitado na rede publica deixando como entendimento que a rede a privada não 

oferece este serviço, desta forma, visualizasse que a alternativa não esta completa, pois 

seria o ideal afirmar que a rede privada de saúde também oferece tal serviço, ainda este 

serviço não é somente prerrogativa d rede publica, a vasta literatura que afirma que a rede 

privada faz este serviço, ainda , também verifica-se in loco que hospitais e clinicas 

especialidades no serviço de psicologia oferecem este serviço na mídia e de outras 

formas, sendo um serviço oferecido sem ter domínio de qualquer esfera 

 

resume-se que a questão em referencia a alternativa I não se encontra correta, pois leva o 

candidato a não escolha a pensar que o serviço de urgência pode ser desempenhado por 

ambos os serviço, sendo este o publico e o privado. 

percebe-se que a questão foi retirada de um estudo que tinha o viés de demonstrar o SUS 

e não o serviço de em emergência, desta forma a questão não se completa no quesito 

imparcialidade e se torna uma atrativo para o erro e desta forma se configura que deve 

corrigida da forma correta , não será anexado devido a ter como anexar dois estudos, mas 

está acessivel se a comissão verificar a questão os meios digitais 

será anexado a Manual Instrutivo da Rede de Atenção às Urgências e Emergências no 

Sistema Único de Saúde (SUS) do Ministerio da saúde que mostra que a rede privada faz 

o serviço de emergência em consonância no brasil com a esfera publica, 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2097263/5

e36079e212c70563963f5cd6feb3657.pdf 

Questão: 18 

18 – Leia com atenção: 

I – Os atendimentos de urgência em psicologia podem ser solicitados na rede pública 

de Saúde. 

II – Há diferenças entre Plantão Psicológico e Atendimento de Urgência. 

III - O plantão psicológico pode ser realizado em instituições, escolas, hospitais, 

clínicas e é destinado a pessoas que buscam um atendimento de apoio emergencial, em 

situações de crise como: tomadas de decisão, luto, ou qualquer outra situação que tire 

o equilíbrio momentâneo. 

Dos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas os itens II e III estão corretos. 

c) Apenas o item I está correto 

d) Apenas o item II está correto. 

e) Apenas o item III está correto. 

 

Parecer: 

 Indeferido. O recurso utiliza argumento falacioso. O item I diz exclusivamente que 

“atendimentos de urgência em psicologia podem ser solicitados na rede pública de 

Saúde”. Somente isso. Não é possível subentender que o que está se querendo dizer é que 

o sistema privado não os oferece. 

 

Questão: 19 

Fundamentação 1: 

 

PEDIDO DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO 19 (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS) DA 

PROVA PARA O CARGO PSICÓLOGO. 

Incoerência das alternativas da questão 19 (conhecimentos específicos) da prova para o cargo 

Psicólogo. 

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2097263/5e36079e212c70563963f5cd6feb3657.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2097263/5e36079e212c70563963f5cd6feb3657.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2097263/5e36079e212c70563963f5cd6feb3657.pdf


QUESTÃO 19 (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS) – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA 

QUESTÃO 

 

O enunciado da questão solicita que se indique os sinais de transtorno de desenvolvimento da 

linguagem. No entanto, diversos fatores orgânicos, intelectuais/cognitivos e emocionais 

(estrutura familiar relacional), podem interferir no desenvolvimento da linguagem, ocorrendo, 

na maioria das vezes, uma inter-relação entre todos esses fatores. Sabe-se que as dificuldades 

de aprendizagem também podem ocorrer em concomitância com outras condições 

desfavoráveis (retardo mental, distúrbio emocional, problemas sensório-motores) ou, ainda, 

ser acentuadas por influências externas, como, por exemplo, diferenças culturais, instrução 

insuficiente ou inapropriada.  

 

Apresentar sérias dificuldades para aprender a leitura e escrita e a inversão na ordem das 

palavras, indicada na questão como sinais de transtorno do desenvolvimento da linguagem, 

são na verdade,  sinais de transtornos de aprendizagem, e que pode ser verificado através da 

capacidade de decodificação, fluência e compreensão da escrita. Pesquisadores relatam que, 

em relação aos mecanismos neurológicos das dificuldades de leitura, alterações referentes à 

assimetria hemisférica geram uma organização atípica do hemisfério direito em crianças e 

adolescentes com Dislexia. 

 

Portanto, não havendo a alternativa correta solicito a anulação desta questão. 

 

Fundamentação 2: 

 

Com a fundamentação supracitada expressa acima, pede-se a anulação da questão 19, pois a 

mesma fere acintosamente o conteúdo programático cobrado no edital de conhecimentos 

específicos para o cargo de psicólogo, colocando-se totalmente à margem daquilo que foi 

estipulado pelo mesmo. Ou seja, se está fora das matérias cobradas no edital, não pode ser 

base para formulação de uma questão da prova. 

A questão 19 versa explicitamente e exclusivamente sobre o transtorno de desenvolvimento 

da linguagem (TDL) que, como o próprio nome diz, se refere a um transtorno de comunicação 

que não fora determinado no conteúdo programático do edital, logo, por desviar 

completamente do edital, não podem ser cobrados na realização da prova. Tal questão até 

poderia ter sua validade não questionada caso, no campo de conhecimentos específicos de 

psicólogo cobrado no edital, houvesse adição do termo "Psicopatologias" - o que não ocorreu. 

A atual fundamentação visa evidenciar o transtorno de desenvolvimento da linguagem como 

um transtorno da comunicação, demonstrar sua total incongruência com aquilo cobrado nos 

conteúdos programáticos proposto pela banca em seu edital e, por fim, concluir a inadequação 

da questão 29 justamente pela mesma furta-se completamente do edital da banca. Ademais, no 

argumento número 1), busca-se mostrar as diversas nomenclaturas possíveis para o mesmo 

transtorno, com o simples pretexto de não invalidar os demais argumentos que não recebam 

estritamente a mesma nomenclatura TDL, uma vez que ainda não um consenso geral no meio 

acadêmico/científico acerca da nomenclatura correta. 

 

1) Artigo científico que ressalta as diversas terminologias para o mesmo transtorno intitulado 

"Por que devemos falar sobre transtorno do desenvolvimento da linguagem" - pág. 1: "O 

transtorno do desenvolvimento da linguagem (TDL) não é uma condição recente. (...) 

Diversos termos já foram utilizados: afasia congênita, atraso de linguagem, distúrbio de 

linguagem, prejuízo de linguagem, dentre outros(1) Em 1981, Leonard cunhou o termo 

specific language impairment (SLI)(2), que passou a ser o mais utilizado por pesquisadores da 

área. Sistemas classificatórios, como CID-10(3) e DSM-IV(4) porém, não aderiram a essa 

terminologia." Conforme link abaixo: 

https://www.scielo.br/j/acr/a/VXX67QGcWJSbDPRfF6q9fWn/?lang=pt&format=pdf 

2) No manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM), da American 

Psychiatric Association, utilizado como a fonte basilar no que se refere aos conteúdos 

relacionados à área de transtornos/doenças mentais, o TDL é visto como um transtorno de 

comunicação, pág.41 (pág. 85 do pdf) : “A categoria diagnóstica dos transtornos da 

comunicação inclui o seguinte: transtorno da linguagem, transtorno da fala, transtorno da 



fluência com início na infância (gagueira), transtorno da comunicação social (pragmática) e 

outro transtorno da comunicação especificado e não especificado.” Link abaixo ou no pdf 

anexado:  

http://www.niip.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Manual-Diagnosico-e-Estatistico-de-

Transtornos-Mentais-DSM-5-1-pdf.pdf 

3) Aliado a essa constatação, o conteúdo programático presente no edital de conhecimentos 

específicos para o cargo de psicólogo é extremamente objetivo ao cobrar APENAS os 

seguintes transtornos inseridos na área geral da Psicopatologia: Transtornos da personalidade; 

Transtornos de ansiedade; Transtornos mentais relacionados ao uso de substâncias. Portanto, 

exclui-se por completo quaisquer outros transtornos referentes ou não à área da Psicologia por 

não constarem na matéria cobrada pelo edital.  

Enxerto retirado do edital, pág. 25: "PSICÓLOGO: Ética profissional. Avaliação psicológica 

Intervenção psicossocial com grupos e políticas públicas; Modelos teóricos de psicoterapia; 

Plantão Psicológico; Teorias da personalidade; Transtornos da personalidade; Transtornos de 

ansiedade; Transtornos mentais relacionados ao uso de substâncias. Constituição psíquica; 

Diagnóstico e tratamento psicológico; Trabalho com grupos; Legislação profissional; 

Desenvolvimento humano; A atuação do psicólogo em instituições e procedimentos 

relacionados a atribuições do cargo." Conforme no Link abaixo:  

https://cdn.gestoreditais.com.br/edital/71/2777/e7b574023618a25a839597b8ecb75fa1.pdf  

4) Para maiores esclarecimentos, e mesmo os transtornos relacionados à linguagem não tendo 

sido expressamente colocados no CONTEÚDO PROGRAMÁTICO do edital, o TDL não 

estabelece nenhuma ligação com os transtornos citados no mesmo, como fica-se claro na 

seguinte literatura científica: "Em 2014, o International Journal of Language & 

Communication Disorders desencadeou uma ampla discussão, ao publicar uma edição 

especial sobre o tema(22). (...) Considerando a existência de um transtorno, a segunda etapa 

consiste em identificar se existem ou não outros quadros associados. Quando existe uma 

condição biomédica associada às dificuldades de linguagem, o consenso sugere a 

terminologia language disorder associated to..' (transtorno de linguagem (TL) associado a...). 

Por exemplo, crianças com transtorno do espectro autista (TEA), com dificuldades 

persistentes para desenvolver linguagem, devem receber o diagnóstico de TL associado a 

TEA. Por outro lado, quando não há associação com uma condição biomédica conhecida, o 

termo recomendado é developmental language disorder (DLD)(24) ou transtorno do 

desenvolvimento da linguagem (TDL)." - pág. 2. Link abaixo:  

https://www.scielo.br/j/acr/a/VXX67QGcWJSbDPRfF6q9fWn/?lang=pt&format=pdf 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2096380/83b6

33cf797feb2f9cd45504b6d1c0d5.pdf 

Fundamentação 3: 

 

Diante do exposto, pela equivoco demonstrado, confiando na análise do recurso e por ser 

medida imprescindível, pede-se a “ANULAÇÃO” da questão 19, posto que a alternativa “D” 

mostra-se incorreta, onde não existe sequencia correta a ser assinalada. Tal solicitação 

encontra-se amparo nos princípios de Direito Administrativo e outros do Ordenamento 

Jurídico Brasileiro. 

Por fim, pugna-se que todos os argumentos não acolhidos sejam motivadamente cotejados, 

sob pena de serem reivindicados futuramente. 

Não concordância com o gabarito da questão 19 - Cargo: Psicólogo 

Amparo Legal: Item 7.1-d do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021. 

Razões Recursais da Questão “19” Prova Psicólogo: 

 

 

 

Requeiro a V.Sa., analise da questão de número “19”, considerando que no gabarito 

preliminar a banca sugere como correta a  letra “D”, com redação:  

19 – Sinal indicativo de transtorno de desenvolvimento da linguagem:  

I - Apresentar sérias dificuldades para aprender a leitura e escrita.  

II - Fala inteligível.  

https://www.scielo.br/j/acr/a/VXX67QGcWJSbDPRfF6q9fWn/?lang=pt&format=pdf


III - Inversão da ordem das palavras.  

Dos itens acima:  

a) Todos os itens estão corretos.  

b) Apenas os itens II e III estão corretos.  

c) Apenas o item III está correto.  

d) Apenas o item II está incorreto.  

e) Apenas o item I está correto.  

Ocorre que a letra ‘’ D’’ não pode ser considerada como gabarito, pois a referida questão 

pede para analisar as assertivas e considerar os itens conforme as alternativas. Ocorre, que o 

item I  não deve ser considerada como verdadeira, e dessa forma o gabarito considerado pela 

banca como sendo ‘’B’’ não merece prosperar, conforme explanações. 

A referida questão pede para identificar os Sinais indicativos de transtornos de 

desenvolvimento da linguagem e considera como correta o item I-  Apresentar sérias 

dificuldades para aprender a leitura e escrita.  

Entretanto o item - I também deve ser considerado incorreto, pois segundo o Manual 

diagnóstico e estatístico de transtornos mentais – DSM 5:  

Temos:  

 

Um transtorno específico da aprendizagem, como o nome implica, é diagnosticado diante de 

déficits específicos na capacidade individual para perceber ou processar informações com 

eficiência e precisão. Esse transtorno do neuro desenvolvimento manifesta-se, inicialmente, 

durante os anos de escolaridade formal, caracterizando-se por dificuldades persistentes e 

prejudiciais nas habilidades básicas acadêmicas de leitura, escrita e/ou matemática. (DSM – 5 

2014 p. 32) 

 

Dessa forma, é possível verificar que o transtorno específico da aprendizagem com prejuízo 

na leitura  aparece sob a classificação 315.00 (F81.0 – Cid-10 ): o transtorno específico da 

aprendizagem  com prejuízo na expressão escrita aparece sob a classificação 315.2 (F81.81 

Cid-10): 

Então, I - Apresentar sérias dificuldades para aprender a leitura e escrita não é uma 

característica dos transtornos específicos da linguagem, estes por sua vez encontram-se dentro 

dos Transtornos da Comunicação conforme o Manual diagnóstico e estatístico de transtornos 

mentais – DSM 5:  

 

Os transtornos da comunicação incluem o transtorno da linguagem, o transtorno da fala, o 

transtorno da comunicação social (pragmática) e o transtorno da fluência com início na 

infância (gagueira). Os três primeiros caracterizam-se por déficits no desenvolvimento e no 

uso da linguagem, da fala e da comunicação social, respectivamente. O transtorno da fluência 

com início na infância é caracterizado por perturbações da fluência normal e da produção 

motora da fala, incluindo sons ou sílabas repetidas, prolongamento de sons de consoantes ou 

vogais, interrupção de palavras, bloqueio ou palavras pronunciadas com tensão física 

excessiva. Tal como outros transtornos do neurodesenvolvimento, os transtornos da 

comunicação iniciam-se precocemente e podem acarretar prejuízos funcionais durante toda a 

vida (DSM – 5 2014 p. 32) 

DSM – 5 Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais [recurso eletrônico] : DSM-

5 / [American Psychiatric Association ; tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento ... et al.] ; 

revisão técnica: Aristides Volpato Cordioli ...[et al.]. – 5. ed. – Dados eletrônicos. – Porto 

Alegre : Artmed, 2014. 

 

É notório que houve um equívoco na formulação da presente questão, pois verificando e 

analisando o item I, o candidato acaba por ser  induzido ao erro, não tendo nenhuma 

alternativa viável ´para assinalar e acaba divergindo do gabarito considerado pela banca,  

entendendo que o item I seria falso. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2092831/0739



5c0f2f27501e61ed4c824a8c6050.docx 

 

Questão: 19 

19 – Sinal indicativo de transtorno de desenvolvimento da linguagem:  

I - Apresentar sérias dificuldades para aprender a leitura e escrita. 

II - Fala inteligível. 

III - Inversão da ordem das palavras. 

Dos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas os itens II e III estão corretos. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas o item II está incorreto. 

e) Apenas o item I está correto. 

 

Parecer: 

 Indeferido. A questão é classificada por nós como de nível simples. Isso significa que ela 

não visa conhecimento profundo mas sim uma visão panorâmica do tema. Em nenhum 

momento foi dito que “apresentar sérias dificuldades para aprender a leitura e escrita” e 

“Inversão da ordem das palavras” eram os únicos indicativos de transtorno de linguagem 

Do mesmo modo, em nenhum momento foi dito que “Apresentar sérias dificuldades para 

aprender a leitura e escrita” e “Inversão da ordem das palavras” eram obrigatoriamente 

indicativos de distúrbios. O enunciado dizia tão somente: “Sinal indicativo de transtorno 

de desenvolvimento da linguagem:”. Na sequência a questão apresentava três itens. Deles, 

apenas um (“fala inteligível”, por óbvio) não aparece em nenhum dos transtornos da fala 

elencados no CID ou no DSM. Os demais itens, entretanto, são altamente recorrentes nas 

citadas obras.            

 

 

Questão: 21 

Fundamentação 1: 

 

Anulação da questão 21 de Psicologia. 

O gabarito da questão 21 de conhecimentos específicos para psicólogo está errado. 

A questão 21 solicita o quê a Ética em Avaliação Psicológica NÃO supõe.  

 

A assertiva D) informa que em relação à ética na avaliação psicológica, os princípios 

éticos e morais devem ser procurados FORA da psicologia. 

 Isto está totalmente equivocado, pois vai de encontro, contra, o Código de Ética 

Profissional do Psicólogo, além de ir contra, também, das resoluções do Conselho Federal 

de Psicologia concernentes ao processo de avaliação psicológica. 

 

Fundamentação 2: 

 

PEDIDO DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO 21 (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS) 

DA PROVA PARA O CARGO PSICÓLOGO. 

A questão 21 (conhecimentos específicos) para a prova do cargo psicólogo apresenta duas 

alternativas incorretas. 

QUESTÃO 21 (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS) – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA 

QUESTÃO 

 

O enunciado da questão 21 trata sobre a necessidade da ética na avaliação psicológica e 

sinaliza que se indique o que esta não supõe.  

A Banca apresenta como alternativa correta a letra (c). 

Porém, a alternativa (B) também está sem sentido coerente. A frase inicia uma afirmação 

sem conclusão, deixando aberto ao entendimento dos candidatos que se chegue a qualquer 

conclusão: 

B) Uma atitude e um movimento de questionamento permanente onde o formular de 

interrogações acerca do sentido, valores, princípios e imperativos a que deve obedecer a 

conduta da avaliação psicológica....(supõe o que? não conclui sua lógica). 



 

Assim, a questão apresenta duas alternativas incorretas e diante do exposto, solicito 

anulação da questão. 

 

Questão: 21 

21 – Há a necessidade de uma Ética na Avaliação Psicológica. Em suma, esta não supõe:  

 

a) O reconhecimento e identificação da especificidade da avaliação psicológica e 

da sua necessidade e utilidade para melhor compreender, julgar e tomar 

decisões. 

b) Uma atitude e um movimento de questionamento permanente onde o formular 

de interrogações acerca do sentido, valores, princípios e imperativos a que deve 

obedecer a conduta da avaliação psicológica. 

c) A adoção de explicações hegemónicas e onipotentes, subjacentes à ideia de 

possibilidade de um conhecimento total acerca do sujeito que é objeto de 

avaliação psicológica. Neste contexto convém relembrar que a avaliação 

psicológica não se esgota numa racionalidade técnico/ científica e prática. 

d) Importa estar consciente de que o esforço constante na delimitação de Princípios 

e de valores da conduta profissional dos psicólogos prolonga-se numa melhor 

fundamentação ao nível das teorias e dos modelos na avaliação psicológica, 

nesta linha os princípios éticos e morais devem ser igualmente procurados fora 

da psicologia. 

e) O exame constante do modo como o psicólogo produz-constrói as suas 

observações e toma decisões acerca do(s) sujeito(s), exige uma grande atenção 

aos seus sentimentos para com o Outro e um trabalho permanente de reflexão 

pessoal (auto avaliação, introspecção e autoconhecimento), sobre os 

fundamentos, valor e sentido dos seus atos. 

 

Parecer: 

 Indeferido. A alternativa B, complementada pelo enunciado, ficaria assim: “Há a 

necessidade de uma Ética na Avaliação Psicológica. Em suma, esta não supõe uma atitude 

e um movimento de questionamento permanente onde o formular de interrogações acerca 

do sentido, valores, princípios e imperativos a que deve obedecer a conduta da avaliação 

psicológica”. O trecho guarda sentido lógico, embora esteja incorreta quanto à ética 

profissional, o que a exclui como gabarito.   

 

 

Questão: 22 

Fundamentação 1: 

 

Como pode-se observar na fundamentação acima, as doenças/transtornos presentes na 

assertiva não configuram no conteúdo programático presente no edital. Diferenciam-se 

por completo daquilo que é cobrado no mesmo (transtorno da personalidade; Transtornos 

de ansiedade; Transtornos mentais relacionados ao uso de substâncias) e assim invalida-

se a possibilidade de avaliação de tais assertivas. Por consequência, evidencia a 

incongruência da questão 22 com o conteúdo exigido pela banca em seu edital. Diante de 

toda fundamentação científica exposta, pede-se a anulação da questão por inadequação ao 

conteúdo programático referente ao cargo de psicólogo exposto no edital da banca. 

A questão 22 versa sobre doenças/transtornos que não se inserem na psicopatologia. Para 

isso,  essa estipula em suas alternativas transtornos/doenças que não foram determinados 

no conteúdo programático do edital, logo, por desviarem completamente do escopo do 

edital, não podem ser cobrados na realização da prova. Além disso, no mínimo três 

alternativas, para não falar todas, não guardam qualquer relação com os transtornos que 

teriam ligação com a área da Psicopatologia cobrados no conteúdo programático da banca 

exposto no edital (Transtornos da personalidade; Transtornos de ansiedade; Transtornos 

mentais relacionados ao uso de substâncias.). Por isso, a questão 22 tem a sua 

legitimidade comprometida por não compactuar com a matéria cobrada no edital do 

concurso. 

A vigente fundamentação visa elencar cada uma das alternativas evidenciando a qual 

transtorno/doença as mesmas pertencem. Isso posto, demonstra, a título meramente 

funcional, os transtornos indicados no conteúdo programático do edital e, por fim, o 



conteúdo programático cobrado no edital referente ao cargo de psicólogo para concluir a 

inadequação dos conteúdos propostos nas assertivas em relação àquele posto no conteúdo 

programático do edital. 

 

1) A alternativa "a) Anorexia" se refere a transtornos alimentares. Como pode-se concluir 

no artigo de uma entidade referência no assunto no link abaixo: 

https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/transtornos-

psiqui%C3%A1tricos/transtornos-alimentares/introdu%C3%A7%C3%A3o-aos-

transtornos-alimentares  

 

E no artigo científico que toma como base a definição do atual sistema classificatório de 

transtornos mentais, DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual, V edition) - pág. 1do 

pdf: "A anorexia nervosa (AN) é um transtorno alimentar grave, associado as mais 

elevadas taxas de mortalidade entre todos os transtornos psiquiátricos (Franko et al., 

2013). Caracteriza-se pela intensa perda de peso, produzida por meio de restrição 

alimentar autoimposta e pela negação do paciente da gravidade de seu estado". Link 

abaixo:  

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/avp/v15n2/v15n2a16.pdf  

 

2) A alternativa "b) Autismo" se refere a um transtorno do neurodesenvolvimento. Com 

base no artigo publicado por um instituto de referência no assunto conforme Link abaixo 

ou no pdf anexado:  

https://institutoneurosaber.com.br/dsm-5-e-o-diagnostico-no-tea/  

 

E no artigo científico que toma como base a definição dos atuais sistemas classificatórios 

de transtornos mentais, DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual, V edition) e CID-10 

(Classificação Internacional de Doenças, 10ª edição) - pág. 2 do pdf: "O transtorno do 

espectro autista (TEA) é um dos transtornos do neurodesenvolvimento mais prevalentes 

na infância. Caracteriza-se pelo comprometimento de dois domínios centrais: 1) déficits 

na comunicação social e interação social e 2) padrões repetitivos e restritos de 

comportamento, interesses ou atividades. A partir da 5a edição do Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) em 2013, o rótulo diagnóstico TEA engloba 

o transtorno autista (autismo), a síndrome de Asperger, o transtorno desintegrativo da 

infância e o transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, que 

apareciam como subtipos do transtorno global do desenvolvimento na edição anterior, 

DSM-IV." Conforme no Link abaixo:  

https://cdn.publisher.gn1.link/residenciapediatrica.com.br/pdf/v8s1a12.pdf  

 

3) A alternativa "c) Esquizofrenia" se refere a um transtorno psicótico. Conforme pode 

ser visto no artigo de uma entidade referência no assunto: 

https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/transtornos-

psiqui%C3%A1tricos/esquizofrenia-e-transtornos-relacionados/esquizofrenia 

E no manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM), da American 

Psychiatric Association, utilizado como a fonte basilar no que se refere aos conteúdos 

relacionados a área da psicopatologia é clara a definição de esquizofrenia, pág 87 (pág. 

131 do pdf): "O espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos inclui 

esquizofrenia, outros transtornos psicóticos e transtorno (da personalidade) esquizotípica. 

Esses transtornos são definidos por anormalidades em um ou mais dos cinco domínios a 

seguir: delírios, alucinações, pensamento (discurso) desorganizado, comportamento motor 

grosseiramente desorganizado ou anormal (incluindo catatonia) e sintomas negativos." 

Conforme no Link abaixo ou no pdf anexado:  

http://www.niip.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Manual-Diagnosico-e-Estatistico-

de-Transtornos-Mentais-DSM-5-1-pdf.pdf  

 

4) A alternativa "d) Psicose" se refere a  é uma disfunção da capacidade de pensamento e 

processamento de informações. Como pode ser visto no manual diagnóstico e estatístico 

de transtornos mentais (DSM), da American Psychiatric Association, utilizado como a 

fonte basilar no que se refere aos conteúdos relacionados a área da psicopatologia, pág 89 

(pág. 133 do pdf): "Duas condições são definidas por anormalidades limitadas a um 

https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/transtornos-psiqui%C3%A1tricos/esquizofrenia-e-transtornos-relacionados/esquizofrenia
https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/transtornos-psiqui%C3%A1tricos/esquizofrenia-e-transtornos-relacionados/esquizofrenia


domínio de psicose: delírios ou catatonia. O transtorno delirante caracteriza-se por pelo 

menos um mês de delírios, ainda que nenhum outro sintoma psicótico esteja presente. A 

catatonia é descrita mais adiante no capítulo e com mais detalhes nesta discussão." 

Conforme no Link abaixo ou no pdf anexado:  

http://www.niip.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Manual-Diagnosico-e-Estatistico-

de-Transtornos-Mentais-DSM-5-1-pdf.pdf  

 

5) A alternativa "e) Osteogênese imperfeita" faz referência a uma doença óssea. Como 

pode ser visto em uma portaria emitida pelo Ministério da Saúde: "A definição clássica de 

osteogênese imperfeita (OI) é ser doença caracterizada por fragilidade óssea causada por 

defeito qualitativo ou quantitativo do colágeno tipo 1, sintetizado por osteoblastos." 

Conforme no Link abaixo:  

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/03/pcdt-osteogenese-

imperfeita-livro-2013.pdf    

 

Isso posto, a título de mera ilustração, segue a definição dos quadros relacionados ao 

transtorno da personalidade; transtornos de ansiedade e transtornos mentais relacionados 

ao uso de substâncias cobrados no edital da banca: 

  

Transtorno da personalidade: https://www.msdmanuals.com/pt-

br/profissional/transtornos-psiqui%C3%A1tricos/transtornos-de-

personalidade/vis%C3%A3o-geral-dos-transtornos-de-personalidade  

 

Transtorno de ansiedade: https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/dist%C3%BArbios-

de-sa%C3%BAde-mental/ansiedade-e-transtornos-relacionados-ao-

estresse/considera%C3%A7%C3%B5es-gerais-sobre-transtornos-de-ansiedade  

 

Transtornos mentais relacionados ao uso de substâncias: 

https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/transtornos-

psiqui%C3%A1tricos/transtornos-relacionados-ao-uso-de-

subst%C3%A2ncias/transtornos-por-uso-de-subst%C3%A2ncias  

 

Ademais, todos transtornos/doenças mentais supracitados acima encontram 

fundamentação teórico/científica mais aprofundada no pdf anexado caso busque-se 

maiores esclarecimentos 

Por fim, o conteúdo programático presente no edital de conhecimentos específicos para o 

cargo de psicólogo é extremamente objetivo ao cobrar APENAS os seguintes transtornos 

inseridos na área geral da Psicopatologia: Transtornos da personalidade; Transtornos de 

ansiedade; Transtornos mentais relacionados ao uso de substâncias. Assim, exclui-se por 

completo quaisquer outros transtornos/doenças mentais referentes ou não à área da 

Psicologia por não constarem na matéria cobrada pelo edital. 

Enxerto retirado do edital, pág. 25: "PSICÓLOGO: Ética profissional. Avaliação 

psicológica Intervenção psicossocial com grupos e políticas públicas; Modelos teóricos de 

psicoterapia; Plantão Psicológico; Teorias da personalidade; Transtornos da 

personalidade; Transtornos de ansiedade; Transtornos mentais relacionados ao uso de 

substâncias. Constituição psíquica; Diagnóstico e tratamento psicológico; Trabalho com 

grupos; Legislação profissional; Desenvolvimento humano; A atuação do psicólogo em 

instituições e procedimentos relacionados a atribuições do cargo." Link abaixo:  

https://cdn.gestoreditais.com.br/edital/71/2777/e7b574023618a25a839597b8ecb75fa1.pdf 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2096380/5

bf6aa3ef05a27f9afffcab8918c919e.pdf 

Questão: 22 

22 – Não corresponde a uma psicopatologia: 

a) Anorexia 

b) Autismo 

c) Esquizofrenia 

d) Psicose 

e) Osteogênese imperfeita 

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2096380/5bf6aa3ef05a27f9afffcab8918c919e.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2096380/5bf6aa3ef05a27f9afffcab8918c919e.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2096380/5bf6aa3ef05a27f9afffcab8918c919e.pdf


 

Parecer: 

Indeferido. Esta banca poderia entrar na controversa questão sobre o que é e o que não é 

transtorno, psicopatologia, doenças, distúrbios e etc. No entanto, basta citar a fonte da 

questão: Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, de Paulo Dalgalarrondo. 

Por outro lado, podemos justificar a questão com mais de um tópico presente no conteúdo 

programático, além dos já citados em recursos. A saber: Avaliação Psicológica, Modelos 

Teóricos de Psicoterapia, Constituição Psíquica, Diagnóstico e Tratamento Psicológico. E 

se não basta, podemos nos referir aos últimos tópicos: Atuação do Psicólogo em 

Instituições e Procedimentos Relacionados a Atribuições do Cargo      

   

 

Questão: 23 

Fundamentação 1: 

 

Correção do gabarito questão 23 - prova psicólogo 

23 – Assinale a alternativa que apresenta uma afirmativa incorreta tendo em vista a nossa 

teoria e / ou 

a prática profissional: 

Gabarito: E 

Requerer correção do gabarito questão 23 - prova psicólogo.  

23 – Assinale a alternativa que apresenta uma afirmativa incorreta tendo em vista a nossa 

teoria e / ou 

a prática profissional: 

Gabarito: E 

De acordo com a fundamentação teórica a respeito da organização dos processos 

psicológicos, percebe-se que as emoções são fundamentais para o exercício dos 

comportamentos e que estas são baseados nas percepções.  

Scherer (2005) aponta a existência de cinco componentes para que haja um estado 

emocional: cognição, sintomas físicos (componentes neurológicos), motivação, expressão 

motora e experiência subjetiva ou sentimento. O componente cognitivo da emoção avalia 

os objetos e eventos que se manifestam no mundo externo. O componente 

neurofisiológico surge para a regulação do organismo. A função do componente 

motivacional é preparar e direcionar ações. A expressão motora manifesta a reação e sua 

intenção correspondente. A experiência subjetiva monitora o estado do organismo frente à 

sua interação com os eventos e objetos. (Diferenciando sensações, sentimentos e 

emoções: uma articulação com a abordagem gestáltica. Tavares e Vasconcelos 2016) 

disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-

25262016000100002> 

 

Reeve (2006) complementa que as emoções são multidimensionais e envolvem 

fenômenos subjetivos, biológicos, sociais e geralmente há um propósito. Entretanto, 

nenhuma dessas dimensões em separado é capaz de definir adequadamente a emoção. Os 

fenômenos subjetivos despertam um sentir de determinado modo (raiva, alegria). As 

reações biológicas são respostas mobilizadoras de energia que preparam o corpo para se 

adaptar às diversas situações que o indivíduo tenha que enfrentar. A emoção cria um 

desejo motivacional para se fazer algo que, sem ela, não faríamos (combater um inimigo, 

protestar, abraçar), e a isso denomina-se posturais e vocais) que comunicam aos outros a 

qualidade e intensidade de nossa emoção. (Diferenciando sensações, sentimentos e 

emoções: uma articulação com a abordagem gestáltica. Tavares e Vasconcelos 2016) 

disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-

25262016000100002> 

 

Scherer (2005) acrescenta que as emoções resultam de alterações sincronizadas e inter-

relacionadas desses componentes em resposta a estímulos que o indivíduo avalia como 

tendo algum significado relevante. É esse significado que fará emergir a emoção, que será 

mais ou menos intensa de acordo com o valor de relevância atribuído ao evento. O evento 

pode ser externo (comportamento de outra pessoa, situação geradora de medo) adquirindo 



um significado para o bem-estar da pessoa; pode também ser interno, quando o 

comportamento da própria pessoa é o disparador da emoção (culpa; orgulho; vergonha). 

Para Reeve (2006) “emoção é a palavra usada pelos psicólogos para dar nome a esse 

processo coordenado e sincronizado” (REEVE, 2006, p. 191).(Diferenciando sensações, 

sentimentos e emoções: uma articulação com a abordagem gestáltica. Tavares e 

Vasconcelos 2016) disponível em 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-

25262016000100002> 

De acordo com Reeve (2006), as emoções são fenômenos expressivos e propositivos, 

possuindo curta duração. Envolvem estados de sentimentos e ativação, auxiliando o 

indivíduo na adaptação às oportunidades e desafios que precisa enfrentar durante eventos 

importantes da vida. Perls (2002) enfatiza que nenhuma emoção ocorre sem que seus 

componentes fisiológicos e psicológicos entrem em ação. O autor confirma a necessidade 

de se pensar no funcionamento do organismo em interação com seu ambiente. “Uma 

emoção é a ‘awareness’ integrativa de uma relação entre organismo e ambiente, como tal 

é a função do campo” (PERLS; HEFFERLINE; GOODMAN, 1997, 

p.212).(Diferenciando sensações, sentimentos e emoções: uma articulação com a 

abordagem gestáltica. Tavares e Vasconcelos 2016) disponível em 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-

25262016000100002> 

 

O senso comum até hoje dita que as expressões emocionais têm origem em algum evento 

interno, ou seja, nós sentimos alguma coisa e então expressamos uma emoção. A ordem 

desses fatores, porém, pode não ser exatamente essa. Uma das primeiras referências nesse 

sentido foi (James 1890), que afirmava que os humanos primeiro percebem o estímulo, 

havendo uma reação do organismo, e a percepção desse movimento das vísceras seria, 

então, o próprio sentimento (Psicologia das emoções: uma proposta integrativa para 

compreender a expressão emocional Psychology of emotions: an integrative proposal to 

understand emotional expression Psicología de las emociones: una propuesta integrada 

para comprender la expresión emocional Koich, 2015) disponível em 

https://www.scielo.br/j/pusf/a/FKG4fvfsYGHwtn8C9QnDM4n/?lang=pt 

Desta forma, de acordo com a literatura, são as percepções que definem nossas emoções. 

Questão: 23 

23 – Assinale a alternativa que apresenta uma afirmativa incorreta tendo em vista a nossa 

teoria e / ou a prática profissional: 

a) O Construtivismo é expresso numa ampla gama de perspectivas sobre a 

experiência humana. 

b) A experiência humana envolve uma atividade intermitente. Somos 

participantes passivos nas nossas vidas. As nossas escolhas provocam 

diferenças, pois somos agentes passivos no mundo. 

c) Nós organizamos os nossos mundos e respondemos à ordem dentro dele. 

Desenvolvemos padrões e criamos significados e fazemos muito disto sem 

estarmos conscientes. Somos seres de hábitos, em que rapidamente aprendemos 

uma nova competência que é interiorizada e entra na nossa estrutura de padrões 

de pensar e sentir. 

d) As emoções são uma força importante na nossa auto-organização. 

e) As emoções definem as nossas percepções, organizam a memória e motivam-

nos a um envolvimento ativo com a aprendizagem na vida.  

 

Parecer: 

 Indeferido. O recurso aprofunda um dos temas mais caros à psicologia: a relação entre 

percepção e emoção. A depender da abordagem, há muitas respostas a esta questão. No 

entanto, o enunciado solicita a questão incorreta. Portanto, somente podemos nos ater à 

questão cabal e inequivocamente inválida. Esta, apenas encontra amparo na alternativa 

gabarito. Já, a alternativa apontada pelo recurso, encontra amparo, entre outras, na 

seguinte obra:  Psicoterapias: Abordagens Atuais, Aristides Volpato Cordioli 

     

 

Questão: 27 

https://www.scielo.br/j/pusf/a/FKG4fvfsYGHwtn8C9QnDM4n/?lang=pt
https://www.amazon.com.br/Aristides-Volpato-Cordioli/e/B07T9DRSH6/ref=dp_byline_cont_book_1


Fundamentação 1: 

 

Diante do exposto, pelo equívoco demonstrado, pela retirada dos dados de determinado 

site sem as formalidades legais, confiando na análise do recurso e por ser medida 

imprescindível, requer a “ANULAÇÃO” da questão 27, posto que a alternativa “A” 

mostra-se divergente com os itens apresentados, restando a resolução prejudicada. Tal 

solicitação encontra-se amparada nos princípios de Direito Administrativo e outros do 

Ordenamento Jurídico Brasileiro. 

Por fim, pugna-se que todos os argumentos não acolhidos sejam motivadamente 

cotejados, sob pena de serem reivindicados futuramente.  

Não concordância com o gabarito da questão 27 - Cargo: Psicólogo 

Amparo Legal: Item 7.1-d do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021. 

Razões Recursais da Questão “27” Prova Psicólogo: 

 

 

 

 

 

 

OBS: As imagens estão no anexo a este recurso. 

 

Requeiro a V.Sa., analise da questão de número “27”, considerando que no gabarito 

preliminar a banca sugere como correta a  letra “A”, com redação:  

 

27 – Leia com atenção:  

I - Com relação às políticas públicas de saúde, a psicologia atua com foco na atenção, 

promoção, prevenção de saúde, não apenas nos casos de doença, mas nas ações que visam 

a melhoria da qualidade de vida da população.  

II - Segundo o Plano Nacional de Saúde 2012-2015, o campo de atuação do psicólogo em 

saúde pública é amplo, podendo-se atuar na Atenção Básica; Atenção Especializada; 

Atenção às Urgências; Vigilância em Saúde; Atenção Integral à Saúde; Rede de Saúde 

Mental; Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa; Atenção aos Portadores de Doenças 

Crônicas e Atenção à Saúde Indígena.  

III - O psicólogo atua desde a atenção primária até o nível terciário de atenção, embora 

não atue nos projetos e na gestão dos serviços de saúde.  

Dos itens acima:  

a) Apenas III está incorreto.  

b) Todos os itens estão corretos.  

c) Apenas o item II está correto.  

d) Apenas o item III está correto.  

e) Apenas o item I está correto.  

 

 

Ocorre que a letra ‘’A’’ não pode ser considerada como gabarito, pois a referida questão 

pede para assinalar a alternativa que corresponda aos itens corretos, e de acordo com a 

banca, apenas o item III encontra-se incorreto, ou seja os itens I e II estão corretos. 

Entretanto, o Item II não está correto, pois menciona as atribuições do Psicólogo que 

deveria constar no plano Nacional de Saúde. 

Todavia, as atribuições mencionadas na assertiva II não são encontradas no mencionado 

plano Nacional de Saúde, pois o plano apresenta de forma mais abrangente varias 

situações de diversos profissionais da saúde, não especificando as atribuições do 

psicólogo como enfatiza a assertiva II. 

 Cabe ressaltar, que esse plano mencionado na questão é ultrapassado, sendo o ano 

referencia 2012-2015, tendo atualmente em atividade o plano nacional de Saúde 2020-

2023, o qual está mais completo e com as atualizações pertinentes. 

Dessa forma, a situação de não ser encontrado as atribuições do Psicólogo no plano 

mencionado na questão, somado ao fato do mesmo ser totalmente desatualizado, leva o 

candidato ao erro, deixando a entender que o referido Item ‘’II’’ também estivesse 

incorreto. 

Ao consultarmos o documento, Plano Nacional de Saúde 2012-2015, citado na afirmativa 

II, o mesmo, é apresentado:  



Este plano está estruturado em 14 diretrizes, que compreendem as ações estratégicas e os 

compromissos para o setor, tendo sido discutido e aprovado no Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), incorporando 2 diretrizes transversais que fazem interface com o Plano 

Nacional de Saúde. (...) resultado do acúmulo de debates, este plano é estruturado em 

duas partes. A primeira destaca o resumo das condições de saúde da população brasileira, 

o acesso às ações e serviços e questões estratégicas para a gestão do SUS. A segunda 

aponta as diretrizes e metas a serem alcançadas que contribuirão para o atingimento do 

objetivo de aprimoramento do SUS, visando o acesso universal, de qualidade, em tempo 

oportuno, contribuindo para a melhoria das condições de saúde, para a redução das 

iniquidades e para a promoção da qualidade de vida dos brasileiros.  

 

Em nenhum momento este documento se propõe a retratar informações em relação ao 

campo de atuação de algum profissional, tanto que ao fazer uma busca pela palavras 

Psicólogo, psicóloga, psicológico, são encontradas apenas em dois momentos em todo o 

documento,  no capitulo 1.3 – referente a: Acesso a ações e serviços de saúde. A palavra 

psicólogo, aparece na pagina 42, ao fazer específicações sobre a atuação do NASF:  

  

Da mesma forma, ao pesquisarmos a frase ‘’consulta médico psicológica’’, é localizado 

apenas na página 48, ao retratar informações sobre Saúde Mental: Noutra banda, como já 

demostrado, as atribuições do psicólogo (item II) elencados na questão, não foram 

extraídas do plano nacional de saúde e sim de um determinado site. Conforme verificado 

sobre a confecção da questão ora recorrida, é possível identificar através de uma pesquisa 

simples no Google, que o tema em questão é resultado de uma cópia fiel ao site: 

https://www.isaude.com.br/noticias/detalhe/noticia/atuacao-do-psicologo-nas-politicas-

publicas-de-saude/ 

       Fato que por si só torna a questão controversa vez que figura-se como plagio direto 

ou integral, já que a questão, não apresenta referencial de onde foi extraída, ou quem seria 

seu autor. 

       No que tange ao plágio, o site wikipedia expõe:  

“O plágio (diz-se também plagiarismo ou plagiato) é o ato de assinar ou apresentar uma 

obra intelectual de qualquer natureza (texto, música, obra pictórica, fotografia, obra 

audiovisual, etc) contendo partes de uma obra que pertença a outra pessoa sem colocar os 

créditos para o autor original”.(grifei) 

Direto ou Integral - Segundo Ken Kirkpatrick, "consiste em copiar uma fonte palavra por 

palavra sem indicar que é uma citação e sem fazer referência ao autor." (grifei). 

        

Salienta-se por fim que esses procedimentos “NÃO” constituem-se como fontes de dados 

de caráter científico, sendo de conhecimento FRÁGIL, para ser utilizado como 

embasamento para concursos públicos. 

Vejamos o texto do qual foi retirado a questão: 

É notório que ao tentar mencionar as atribuições do Psicólogo, houve um equivoco e uma 

controvérsia ao mencionar o Plano Nacional de Saúde e não utiliza-lo para embasar o 

item II, e sim um site não confiável. Nesse sentido, o candidato ao observar a menção do 

Plano Nacional com atribuições específicas, acaba por ser induzido ao erro interpretando 

como sendo item incorreto. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2092831/f

88cb6fc0294fe67e0d64cc286b7834c.docx 

Questão: 27 

27 – Leia com atenção: 

I - Com relação às políticas públicas de saúde, a psicologia atua com foco na atenção, 

promoção, prevenção de saúde, não apenas nos casos de doença, mas nas ações que 

visam a melhoria da qualidade de vida da população. 

II - Segundo o Plano Nacional de Saúde 2012-2015, o campo de atuação do psicólogo 

em saúde pública é amplo, podendo-se atuar na Atenção Básica; Atenção 

Especializada; Atenção às Urgências; Vigilância em Saúde; Atenção Integral à Saúde; 

Rede de Saúde Mental; Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa; Atenção aos 

Portadores de Doenças Crônicas e Atenção à Saúde Indígena. 

III - O psicólogo atua desde a atenção primária até o nível terciário de atenção, embora 

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2092831/f88cb6fc0294fe67e0d64cc286b7834c.docx
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2092831/f88cb6fc0294fe67e0d64cc286b7834c.docx
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2092831/f88cb6fc0294fe67e0d64cc286b7834c.docx


não atue nos projetos e na gestão dos serviços de saúde.  

Dos itens acima: 

a) Apenas III está incorreto. 

b) Todos os itens estão corretos. 

c) Apenas o item II está correto. 

d) Apenas o item III está correto. 

e) Apenas o item I está correto. 

 

Parecer: 

Indeferido. Está banca tem como regra básica JAMAIS utilizar-se de fontes que não 

estejam impressas em obras literárias ou que não sejam oficiais (governo federal, 

legislações, OMS, ONU e etc). Há muito material de qualidade na internet, porém esta 

nossa regra serve justamente para nos acautelar contra recursos que questionam a 

credibilidade e legitimidade da procedência de nossas fontes. O que ocorre com 

frequência é que bons sítios da internet se utilizam respectivamente de boas fontes 

bibliográficas também. Podemos ver por exemplo, muito da questão no sítio 

https://www.isaude.com.br/noticias/detalhe/noticia/atuacao-do-psicologo-nas-politicas-

publicas-de-saude/. Este artigo é assinado por três psicólogos e se trata de síntese de 

artigo científico publicado. Certamente, contavam com referência bibliográfica fidedigna, 

ou seja, a oficial; no caso, o Plano Nacional de Saúde.   

Portanto, a grave acusação de “plágio” não se sustenta. Esta banca vai relevá-la porque 

entende o estresse a que é submetido todo o candidato. 

Quanto ao fato de o PNS (Plano Nacional de Saúde) “apresenta de forma mais abrangente 

várias situações de diversos profissionais da saúde, não especificando as atribuições do 

psicólogo”, o recurso está certo. O PNS não é específico para o Psicólogo; porém, a prova 

que esta banca elaborou, sim é direcionada a este profissional especificamente. O 

conteúdo programático contempla a atuação do psicólogo na saúde pública. Para aferir 

este conhecimento é que a questão foi elaborada. O PNS não é apenas para Psicólogos, 

mas também a este profissional se refere. 

  

 

Questão: 28 

Fundamentação 1: 

 

Ante o exposto, peço a correção do gabarito da questão 28 passando para a alternativa "D 

- apenas o item III está correto"; e a respectiva recontagem das notas. 

O Gabarito da questão 28 da prova de psicologia está errado, uma vez que apenas o item 

III está correto e a Alternativa D é a certa. 

O gabarito preliminar considera o item II "aceitação" correto, mas é um termo incompleto 

se comparado ao "aceitação positiva incondicional", proposto por Carl Rogers. 

 

Desmembrando o termo "aceitação incondicional positiva" temos: 

- O termo "aceitação" é a receptividade propriamente dita; 

- O aspecto "positivo'" refere-se à forma como uma determinada experiência afeta a 

pessoa que dela toma consciência. Ou seja, a aceitação precisa ser acolhida de forma 

positiva, no sentido de simpatia e respeito; 

- O aspecto "incondicional" consiste em se considerarem igualmente dignas de aceitação 

positiva todas as experiências vivenciadas pela pessoa. 

 

Em conclusão, a "aceitação positiva incondicional" é uma aceitação calorosa de cada 

aspecto da experiência do cliente; totalmente diferente do termo "aceitação", que  seria 

uma receptividade "crua" de uma experiência. 

 

Desta forma, o Item II "aceitação" está errado, e o Gabarito correto da questão é a letra "D 

- Apenas o Item III está correto". 

Fundamentação 2: 

 

Destarte, diante de toda a fundamentação teórica acima, pede-se a correção do gabarito da 

questão 28 para a alternativa "d) Apenas o item III está correto" ou, caso a banca julgue 

necessário, recorra a última instância da anulação da questão. Visto que o simples termo 

"aceitação", colocado de maneira genérica, não expressa com exatidão e coerência àquilo 

que toda a literatura científica e entidades representativas chancelam como parte da teoria 

https://www.isaude.com.br/noticias/detalhe/noticia/atuacao-do-psicologo-nas-politicas-publicas-de-saude/
https://www.isaude.com.br/noticias/detalhe/noticia/atuacao-do-psicologo-nas-politicas-publicas-de-saude/


requisitada na questão e, assim, abre uma enorme margem para os mais diversos tipos de 

interpretação e significação de tal assertiva. 

No tratante à questão 28, no que se refere às características que a ACP tem, o gabarito 

oficial valida a assertiva "II - Aceitação" quando, na verdade, há um equívoco em tal 

afirmação. Tal assertiva é considerada demasiadamente ampla, uma vez que se pode 

inferir aos mais diversos tipos de aceitação - como a aceitação condicionada, por 

exemplo. A literatura científica e entidades com autoridade nessa teoria são enfáticos ao 

afirmar que há uma "aceitação" específica basilar dos princípios proposto pela ACP: A 

aceitação/consideração POSITIVA INCONDICIONAL. 

A vigente fundamentação busca elencar através das mais diversas e sólidas fontes a 

evidência de que o princípio utilizado pelos estudiosos e entendidas ligadas a essa teoria 

refere-se à característica conhecida como “aceitação/consideração positiva 

incondicional”. 

 

1) A associação paulista da ACP é clara ao afirmar: "O pressuposto fundamental da 

Abordagem Centrada na Pessoa é que em todo indivíduo existe uma tendência 

atualizadora, uma tendência inerente ao organismo para crescer, desenvolver e atualizar 

suas potencialidades numa direção positiva e construtiva. (...) Segundo Rogers, as atitudes 

psicológicas que facilitam a tendência atualizadora são: (...) CONSIDERAÇÃO 

POSITIVA INCONDICIONAL – Ter uma experiência de consideração positiva 

incondicional em relação a outra pessoa significa aceitar calorosamente cada aspecto da 

experiência desta pessoa. Significa não colocar condições para a aceitação ou para a 

apreciação desta pessoa. A CONSIDERAÇÃO POSITIVA INCONDICIONAL implica 

um cuidado não-possessivo, uma forma de apreciar o outro como uma pessoa 

individualizada a quem se permite ter os seus próprios sentimentos, suas próprias 

experiências”. Conforme link abaixo: 

https://www.apacp.org.br/o-que-e-a-acp/ 

2) O artigo científico: "A comunicação terapêutica na abordagem centrada na pessoa", na 

pág. 84 (pág. 7 do pdf), é claro ao afirmar: " Segundo Barreto (2005), Rogers, nessa fase, 

busca uma maior sistematização de sua teoria com o início da formulação das três 

condições da terapia, compreendidas como: a empatia (capacidade de captar com precisão 

os sentimentos vivenciados pelo ciente), a autenticidade ou congruência (capacidade do 

terapeuta simbolizar suas experiências no contato com o cliente) e a ACEITAÇÃO 

POSITIVA INCONDICIONAL (consideração genuína pelo cliente e suas experiências)”. 

Conforme link abaixo: 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-52672012000100007  

 

3) A tese de Mestrado intitulada: "Psicoterapia Centrada na Pessoa e o impacto do 

conceito de Experienciação ", na pág. 43: "Outra condição considerada fundamental por 

Rogers é a ACEITAÇÃO POSITIVA INCONDICIONAL, conceito desenvolvido por um 

de seus orientandos, Stanley Standal (1954), em sua dissertação para obtenção do título 

de PhD pela Universidade de Chicago intitulada The need for positive regard: a 

contribution to client centered theory (A necessidade de aceitação positiva: uma 

contribuição para a teoria centrada no cliente). Rogers incorpora essa contribuição 

levando em consideração o fato de que se o conceito for compreendido de forma absoluta 

como uma condição “tudo ou nada”, então trata-se de um infortúnio. “É nesse sentido que 

a CONSIDERAÇÃO POSITIVA INCONDICIONAL existe como uma questão de grau 

em qualquer relação” (1957, p.225)." e em outro trecho, na pág. 127: "A publicação do 

artigo de 1957 onde são definidas as atitudes facilitadoras – congruência, empatia e 

ACEITAÇÃO POSITIVA INCONDICIONAL – tornou-se um marco entre os 

profissionais rogerianos. A importância que tais postulados adquiriram é facilmente 

observável: não é exagero afirmar que quase todas as publicações posteriores de Rogers 

mencionavam as atitudes facilitadoras. Um levantamento da incidência de referências à 

congruência, empatia e ACEITAÇÃO POSITIVA INCONDICIONAL em qualquer 

publicação relacionada com a Abordagem Centrada na Pessoa provavelmente indicaria 

grandes proporções”. Conforme link abaixo: 

https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/1176/files/dissertacao06.pdf  

4) Artigo fundamentado com referências acadêmicas presente no site "Encontro ACP" 

feito por profissionais da área, com especialidade na abordagem centrada na pessoa: 



"Crendo no potencial humano através da tendência atualizante, a Abordagem Centrada na 

Pessoa entende que a melhor maneira de ajudar o outro é tentar criar condições ideais 

para que este movimento aconteça levando em consideração novas perspectivas e 

possibilidades. Cremos que há algumas condições facilitadoras básicas para que isto 

aconteça: (...) 3 – ACEITAÇÃO INCONDICIONAL POSITIVA: É a capacidade do 

facilitador em aceitar o outro sempre de maneira positiva, entendendo que o outro à sua 

maneira está sempre, no fundo procurando se sentir bem e se encontrar." Conforme link 

abaixo: 

https://encontroacp.com.br/conhecaacp/conheca/  

 

5) “Tabela de Princípios da ACP” anexada a este requerimento em forma de imagem jpg 

e extraída do livro "Facilitação Um Jeito de Ser" de Alexandre Moreno, uma grande 

referência brasileira na ACP. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2096380/e

759251e0de65f5bf54ddee9be0f6deb.jpg 

Fundamentação 3: 

 

Diante do exposto, pelo complexo e divergente tema, pela retirada dos dados de 

determinado site sem as formalidades legais, confiando na análise do recurso e 

principalmente, por ser medida imprescindível, requer a “ANULAÇÃO” da questão 28, 

posto que a alternativa “E” mostra-se divergente com os itens apresentados, restando a 

resolução prejudicada. Tal solicitação encontra-se amparada nos princípios de Direito 

Administrativo e outros do Ordenamento Jurídico Brasileiro. 

Por fim, pugna-se que todos os argumentos não acolhidos sejam motivadamente 

cotejados, sob pena de serem reivindicados futuramente. 

Não concordância com o gabarito da questão 28 - Cargo: Psicólogo 

Amparo Legal: Item 7.1-d do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021. 

Razões Recursais da Questão “28” Prova Psicólogo: 

 

 

 

Requeiro a V.Sa., analise da questão de número “28”, considerando que no gabarito 

preliminar a banca sugere como correta a  letra “E”, com redação:  

28 – O plantão psicológico foi concebido baseado na Abordagem Centrada na Pessoa, de 

Carl Rogers, que, como o próprio nome diz, enfatiza a forma como o cliente utiliza sua 

capacidade de superar adversidades e fazer com que elas resultem em crescimento 

pessoal. A hipótese central da abordagem centrada na pessoa é que os indivíduos possuem 

dentro de si vastos recursos para a auto compreensão e para modificação de seus 

autoconceitos, de suas atitudes, de seu comportamento autônomo. Esses recursos podem 

ser ativados se houver um clima passível de definição, de atitudes psicológicas 

facilitadoras. As características da abordagem centrada na pessoa são:  

I – Simulação.  

II – Aceitação.  

III – Compreensão empática.  

Dos itens acima:  

a) Todos os itens estão corretos.  

b) Apenas os itens I e III estão corretos.  

c) Apenas os itens I e II estão corretos. 

d) Apenas o item III está correto.  

e) Apenas o item I está incorreto. 

 

 

 

Ocorre que a letra ‘’E’’ não pode ser considerada como gabarito, pois a referida questão 

pede para assinalar a alternativa que corresponda aos itens corretos, e de acordo com a 

banca, apenas o item III encontra-se incorreto, ou seja os itens I e II estão corretos. 

Entretanto, o Item II não está correto, pois aceitação não se trata de uma característica 

pacífica de abordagem centrada.  

Ocorre, que a banca utilizou apenas um site e se baseou de acordo com as informações lá 



contidas para descrever as características da abordagem centrada na pessoa. 

https://brasilescola.uol.com.br/psicologia/plantao-psicologico.htm 

Acesso em 18/08/2021. 

Entretanto, o item II – ‘’Aceitação’’ não é trabalhada de forma pacífica, entre as 

caraterísticas da abordagem centrada na pessoa, sendo  considerada divergente entre os 

vários pesquisadores da Psicologia, vejamos o assunto nas palavras de (SANTOS, 2004; 

ROGERS, 2009; AMATUZZI, 2012). apud CRUZ e nascimento, 2019: 

Abordagem Centrada na Pessoa, apresenta através de seu construto teórico e prático, 

condições mínimas que favoreçam o crescimento e desenvolvimento da pessoa. Pois, sob 

as condições de congruência, consideração positiva incondicional e empatia, aquilo que é 

inerente ao organismo, pode atingir maior maturidade, uma vez que estava 

impossibilitada por diversos fatores e variáveis (SANTOS, 2004; ROGERS, 2009; 

AMATUZZI, 2012). apud CRUZ e nascimento, 2019. 

 

Na mesma linha segundo (ZANONI, 2008). apud Souza, Lima, Peixoto, Tavares , 2019: 

A  ACP  de  Rogers  tem  como  principal  pressuposto  o  fato  de  que  o  ser  humano é 

um organismo vivo, global, com capacidade de crescimento e desenvolvimento em 

direção às suas potencialidades intrínsecas, tendência do desenvolvimento  pleno  que  

reverbera  em  maturidade  psicológica.  Consequentemente, a teoria  rogeriana  focaliza  

em  três  atitudes  que  devem  ser  tomadas  por  parte  do  terapeuta  como  

indispensáveis  e  suficientes  para  que  ocorra  uma  atenção  psicológica eficaz. São 

elas: a congruência, a empatia e a capacidade de aceitação positiva incondicional 

(ZANONI, 2008). 

Como verificado, dois estudiosos divergem do item- II ‘’aceitação’’, o primeiro denomina 

como sendo consideração positiva incondicional, já o segundo aborda seu posicionamento 

como aceitação positiva incondicional, ambos apresentam  em suas ideias as característica 

com maior embasamento e diferente da apresentada na assertiva II. Com isso, o candidato 

ao analisar o item II, interpreta como sendo incorreta e desta forma, acaba por escolher a 

alternativa diferente do gabarito considerado pela banca. 

Souza Lirani Firmo da Costa Lima, Mayara Cristina da Silva Peixoto, Sandra Patrícia 

Lamenha Tavares, Marcelo Góes  O PLANTÃO PSICOLÓGICO PRATICADO NA 

ESCOLA SOB  A  PERSPECTIVA  DA  ABORDAGEM  CENTRADA  NA PESSOA: 

UMA REVISÃO NARRATIVA. Ciências Humanas e Sociais | Alagoas | v. 5 | n.2 | p. 65-

78 | Maio 2019 . Disponível em  

https://periodicos.set.edu.br/fitshumanas/article/view/6618/3355. 

Cruz, Joelton Benevides dos Santos; Nascimento, Valquíria de Jesus. UM 

ATENDIMENTO DE PLANTÃO PSICOLÓGICO À LUZ DA ABORDAGEM 

CENTRADA NA PESSOA. Anais do I Colóquio de Pesquisa em Psicologia – FG – 

UniFG. 2019. Disponível em 

http://177.38.182.246/fgciencia/index.php/fgciencia/article/view/305 

Noutra banda, ao verificar a confecção da questão ora recorrida, é possível identificar 

através de uma pesquisa simples no Google, que o tema em questão é resultado de uma 

cópia fiel ao site: 

https://brasilescola.uol.com.br/psicologia/plantao-psicologico.htm 

       Fato que por si só torna a questão controversa vez que figura-se como plagio direto 

ou integral, já que a questão, não apresenta referencial de onde foi extraída, ou quem seria 

seu autor. 

       No que tange ao plágio, o site wikipedia expõe:  

“O plágio (diz-se também plagiarismo ou plagiato) é o ato de assinar ou apresentar uma 

obra intelectual de qualquer natureza (texto, música, obra pictórica, fotografia, obra 

audiovisual, etc) contendo partes de uma obra que pertença a outra pessoa sem colocar os 

créditos para o autor original”.(grifei) 

Direto ou Integral - Segundo Ken Kirkpatrick, "consiste em copiar uma fonte palavra por 

palavra sem indicar que é uma citação e sem fazer referência ao autor." (grifei). 

        

Salienta-se por fim que esses procedimentos “NÃO” constituem-se como fontes de dados 

de caráter científico, sendo de conhecimento FRÁGIL, para ser utilizado como 

embasamento para concursos públicos. 

https://s3-sa-east-

http://177.38.182.246/fgciencia/index.php/fgciencia/article/view/305
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2092831/f65d6bbcc2174502f8b30aa5a9402da5.docx


1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2092831/f

65d6bbcc2174502f8b30aa5a9402da5.docx 

Questão: 28 

28 – O plantão psicológico foi concebido baseado na Abordagem Centrada na Pessoa, de 

Carl Rogers, que, como o próprio nome diz, enfatiza a forma como o cliente utiliza sua 

capacidade de superar adversidades e fazer com que elas resultem em crescimento 

pessoal. A hipótese central da abordagem centrada na pessoa é que os indivíduos possuem 

dentro de si vastos recursos para a auto compreensão e para modificação de seus 

autoconceitos, de suas atitudes, de seu comportamento autônomo. Esses recursos podem 

ser ativados se houver um clima passível de definição, de atitudes psicológicas 

facilitadoras. As características da abordagem centrada na pessoa são: 

I – Simulação. 

II – Aceitação. 

III – Compreensão empática. 

Dos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 

c) Apenas os itens I e II estão corretos. 

d) Apenas o item III está correto. 

e) Apenas o item I está incorreto. 

 

Parecer: 

Indeferido. A despeito de quaisquer interpretações ou avaliações, a questão teve como 

fonte o livro do próprio Rogers, “Tornar-se Pessoa”, em sua última edição em português. 

Tal fonte bibliográfica também parece ter sido a dos artigos que embasam o texto 

publicado no site da internet (citado em recurso), já que esta banca tem como regra 

utilizar apenas e tão somente textos impressos quando o tema nos remeter a teorias 

específicas. 

 

 

Questão: 30 

Fundamentação 1: 

 

 correção do gabarito 

Questão 30 

A resposta correta é a letra E. 

A 1º assertiva é FALSA. 

O plantão psicológico é uma modalidade de intervenção do psicólogo, que por ser de 

maneira BREVE, não conseguirá ser proporcionada a toda e qualquer pessoa que busque 

o atendimento.  

Inclusive nesta mesma prova é dito que o objetivo do plantão psicológico é AFUNILAR 

os atendimentos, sendo então FOCADO apenas nas demandas URGENTES, de maneira 

BREVE e abarcando o maior número de atendidos que estejam em situação de 

URGENCIA, EMERGENCIA e etc. 

***Não atendendo assim "qualquer pessoa", mas apenas com as demandas especificas 

recomendadas ao plantão psicológico. 

 

Por estes mesmos motivos a 4º assertiva é VERDADEIRA. 

Pois o plantão é BREVE, URGENTE, FOCADO no problema. Diferentemente de uma 

psicoterapia de longa duração, ele NÃO vai intervir em toda e qualquer questão trazida 

pelo paciente. Muito pelo contrário!! Vai focar APENAS na problemática atual e 

pertinente de cada caso.  

****NÃO abordando todos os temas e questões. 

Fundamentação 2: 

 

Solicito anulação desta questão 30 do caderno de Psicologia. 

O gabarito da questão 30 de conhecimentos específicos de Psicologia está errado. 

O gabarito da questão solicita assinalar como falsa a afirmação de que no plantão 

psicológico haverão questões que não serão abordadas. Porém, isto é verdadeiro, uma vez 

que, por ser definido como um acolhimento breve, para dar conta de um número maior de 

pacientes e um afunilamento de demandas, é completamente impossível, por questões 

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2092831/f65d6bbcc2174502f8b30aa5a9402da5.docx
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2092831/f65d6bbcc2174502f8b30aa5a9402da5.docx


óbvias de logística e de princípios de funcionamento do plantão, que TODAS as questões 

sejam abarcadas e tratadas. Pela própria dinâmica de funcionamento do plantão 

psicológico,  há questões ou temas que não serão abordados. Não tem como todas as 

questões ou temas serem abordados. 

Questão: 30 

30 – O plantão psicológico: 

( ) É concebido como um espaço no qual qualquer pessoa que chegue até um 

profissional será atendida. 

( ) A ideia central desta modalidade de atendimento é oferecer a quem procura a 

possibilidade de acolhimento e de ser ouvida. 

( ) A partir da escuta, questões emergentes não poderão ser trabalhadas. 

( ) Há temas ou questões que não serão abordadas. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso a 

sequência correta das proposições acima é, respectivamente: 

a) V – V – V – V  

b) F – F – V – V  

c) V – V – F – F  

d) F – V – V – F  

e) F – V – F – V  

Parecer: 

 Indeferido. De fato, o Plantão Psicológico funciona como um funil para o atendimento 

como um todo. Porém, o fato de se dar de modo breve, urgente e focado não o inviabiliza 

para receber toda a demanda. Ou seja, não há tabus para o funil do primeiro atendimento. 

Ninguém pode sair do Plantão Psicológico sem alguma espécie de acolhimento inicial. 

Dentre as várias demandas a chegar neste primeiro contato, não há nenhuma angústia 

humana que mereça como  resposta do poder público algo como “lamento, mas não 

podemos auxiliar, favor dirigir-se a outro guichê ou em outro horário”        

 

 

ENSINO SUPERIOR 

 

Técnico de Controle Interno 

 

Questão: 11 

Fundamentação 1: 

 

Anulação de questão. 

Questão 11, cargo de Técnico de Controle Interno, mais de uma resposta correta. 

A lei 13019/2014 traz a ideia de concessão para o comando da questão. Pode haver outro 

entendimento de acordo com a doutrina e/ou jurisprudência. 

Fundamentação 2: 

 

Diante do exposto solicito a anulação da questão 11 

Questão 11 – A destinação de bens públicos a organizações sociais que celebrarem 

contrato de gestão é hipótese legal de: 

a) Permissão de uso de bem público. 

Extrapola o Edital. 

art. 12, §3º, da Lei nº 9.637 de 1998. "Art.12 Às organizações sociais poderão ser 

destinados recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do 

contrato de gestão. §3º Os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações 

sociais, dispensada licitação, mediante permissão de uso, consoante cláusula expressa do 

contrato de gestão".  

 

Conforme podemos verificar a Lei no 9.637 não consta no edital em questão e é a 

fundamentação da resposta da questão 11. 

Questão: 11 

11 – A destinação de bens públicos a organizações sociais que celebrarem contrato de 

gestão é hipótese legal de: 

a) Permissão de uso de bem público. 

b) Concessão de uso de bem público. 

c) Subconcessão de uso de bem público. 

d) Diálogo competitivo de uso de bem público. 

e) Concorrência de uso de bem público.  



Parecer: 

 Indeferido. 

 

O conteúdo programático do edital prevê os assuntos “Organização Administrativa” e 

“Contratos Administrativos”, ambos relacionados ao Direito Administrativo, sendo 

essencial o conhecimento do assunto pelos candidatos. 

 

 

Questão: 13 

Fundamentação 1: 

 

Solicito anulação da Questão 

Questão 13 – A respeito dos elementos ativo, passivo e patrimônio líquido, analise os 

itens a seguir:  

I – No patrimônio líquido, deve ser evidenciado o resultado do período segregado dos 

resultados acumulados de períodos anteriores.  

II – A falta de prazo de extinção de uma obrigação não impede que se origine um passivo.  

III – No Balanço Patrimonial, o ativo é classificado em ativo financeiro e ativo 

permanente.  

Solicito a consideração das seguintes impropriedades que invalidam a questão devendo 

ser anulada: 

O ITEM III está incompleto, pois falta o complemento existente no item 2.1.4 pag. 151 

do MCASP 8a Edição “conforme o art. 105 da Lei nº 4.320/1964” 

Na página 152 do MCASP 8a Edição após o §2º do ITEM 2.1.4 fica claro a diferença de 

conceituação e diante da falta de completude do ITEM III da questão expõe a necessidade 

de ANULAÇÃO da questão. 

FONTE MCASP 8a Edição: 

2.1.3. Ativo Circulante e Não Circulante  

Os ativos devem ser classificados como circulante quando satisfizerem a um dos 

seguintes critérios:  

a. Estiverem disponíveis para realização imediata; e  

b. Tiverem a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações 

contábeis.  

Os demais ativos devem ser classificados como não circulantes.  

2.1.4. Ativo Financeiro e Permanente  

No Balanço Patrimonial, o ativo é classificado em ativo financeiro e ativo permanente 

(não financeiro)32 conforme o art. 105 da Lei nº 4.320/1964:  

§1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis 

independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.  

§2º O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou 

alienação dependa de autorização legislativa.  

Destaca-se que os conceitos de ativos financeiros e permanentes guardam relação com 

aspectos legais definidos na Lei nº 4.320/1964. A conceituação presente em normas 

contábeis é distinta da apresentada na referida lei. 

 

Fundamentação 2: 

 

Devido ao exposto acima , sendo o item III errado e os itens I e II correto , não há 

alternativa correta, o qual solicitamos a  anulação da questão 

Venho através desta solicitar a anulação da questão 13 devido ao fato narrado abaixo: 

O item III da questão que solicita a classificação do ativo no Balanço Patrimonial se 

encontra incorreta visto que de acordo com a Lei das Sociedades Anonimas (lei 6.404/76 

no seu art. 178) e no CPC 26 RI o Ativo no Balanço Patrimonial se classifica em : 

I - Ativo Circulante 

II - Ativo não Circulante 

Fundamentação 3: 

 

Peço a correção de gabarito da questão 13 de B para D 

Questão 13 veio com o gabarito letra B ,em desacordo como manual de contabilidade do 

setor publico 

Conforme o manual de contabilidade aplicado ao setor publico segue o conceito o que 

deve ser  evidenciado no patrimônio liquido, SITUAÇÃO PATRIMONIAL LÍQUIDA é a 

diferença entre os ativos e os passivos após a inclusão de 

outros recursos* e a dedução de outras obrigações*, reconhecida na demonstração que 



evidencia 

a situação patrimonial como patrimônio líquido. A situação patrimonial líquida pode ser 

um 

montante residual positivo ou negativo 

Fundamentação 4: 

 

Com base nas fundamentações apresentadas por meio da  NBC TSP 11 – Apresentação 

das Demonstrações Contábeis requer-se que seja efetuado a anulação da respectiva 

questão número 13. 

Questão 13 – No entendimento que tenho a questão de número 13 não especifica qual a 

legislação/norma está se baseando para formular a questão, e não tendo essa informação 

gera duvidas em relação a afirmativa que pode ser considerada correta, pois quando 

avaliamos a  

 NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, a mesma nos apresenta nos 

itens 70 a 98 a estrutura e o conteúdo do “Balanço Patrimonial” e nessa norma a 

classificação do ativo é definida em Circulante e Não Circulante, mais especificadamente 

no item 70. 

Analisando a NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, nos seus itens 

70 a 98 que tratam sobre a estrutura e o conteúdo do Balanço Patrimonial, percebemos no 

item 70 a seguinte afirmação: “ A entidade deve apresentar ativos circulantes e não 

circulantes e passivos circulantes e não circulantes, como grupos de contas separados no 

seu balanço patrimonial, de acordo com os itens 76 a 87...”, já no seu item 76 a NBC 

apresenta o seguinte: “O ativo deve ser classificado como circulante quando satisfizer a 

qualquer dos seguintes critérios:...”, com base nessas colocações da NBC TSP 11 

entende-se que o item III da questão 13 seja incorreto, e com isso conclui-se que a 

questão não iria apresentar nenhuma alternativa correta. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2097351/6

702920faec375475a265aa059d31f51.pdf 

Fundamentação 5: 

 

Portanto, diante do exposto e contando com a compreensão da banca para o entendimento 

das sutilezas e da visão sistêmica que envolvem o assunto inerente a questão, solicito, por 

gentileza, a apreciação deste recurso no sentido da anulação da questão 13 da prova de 

Técnico de Controle Interno. 

Ausência de alternativa correta. 

Prezado(a) examinador(a),  

 

Destaque-se que, antes de iniciar a resolução da questão ora objeto de recurso, qualquer 

candidato vai buscar se situar no "mundo das normas contábeis" (e isso não foi diferente 

comigo) para, em seguida, partir em  busca da solução correta. Deste modo, considerando 

o conteúdo solicitado no edital e o ENUNCIADO NÃO DIRETO da questão, é possível 

constatar que ela exigiu conhecimentos a respeito dos elementos do ativo, passivo e 

patrimônio líquido PRÓPRIOS DO BALANÇO PATRIMONIAL-BP, SEGUNDO AS 

NBC TSP. Essa conclusão fora obtida, no momento da prova, a partir da citação da 

expressão "Patrimônio Líquido", que faz referência a estrutura do BP das NBC TSP, em 

detrimento, por exemplo, da citação da expressão "Saldo Patrimonial" a qual se refere a 

estrutura do BP segundo a Lei 4.320/64, conforme consta do artigo 105 abaixo transcrito.  

 

"Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará: 

 

I - O Ativo Financeiro; 

 

II - O Ativo Permanente; 

 

III - O Passivo Financeiro; 

 

IV - O Passivo Permanente; 

V - O Saldo Patrimonial;" 

 

Vale salientar ainda que tal diferença não reside apenas na parte textual, pois ao 

compararmos o patrimônio líquido, que via de regra é específico da Contabilidade 



Privada, com o saldo patrimonial veremos que eles possuem aspectos, constituições e 

finalidades bem distintas, principalmente porque, salvo exceções, o foco da 

Administração Pública não é o lucro (ainda que estruturemos o BP do setor público 

segundo o modelo das NBC TSP), bem como que no âmbito da Lei 4.320/64 existem os 

atributos "Financeiro" e "Permanente" que, juntamente com outras especificidades da 

Contabilidade Pública, determinam a estrutura típica do BP do setor público e reforçam a 

ideia da diferenciação entre os balanços patrimoniais previstos nas NBC TSP e na Lei 

4.320/64. Nesta perspectiva, observe-se também que, DADA A AUSÊNCIA DE 

REFERÊNCIA NORMATIVA NA QUESTÃO, a análise ora demonstrada foi crucial e 

determinante para que eu me situasse dentro do arcabouço jurídico-contábil e assim 

chegasse a conclusão que, de fato, as assertivas da questão diriam respeito aos elementos 

patrimoniais constantes do modelo do BP das NBC TSP os quais, para fins de 

consolidação de normas, também constam do MCASP. Isto posto, constatando-se que a 

assertiva III não condiz com a estrutura do BP das NBC TSP e que apenas as assertivas I 

e II estão corretas, podemos concluir que a questão não apresentou alternativa correta.  

 

Fundamentação 6: 

 

Solicito a correção do gabarito ref. a questão nº 13 da prova de Técnico em Controle 

Interno, ou em ultima análise, a anulação da questão, devido a formulação dúbia da 

questão. 

Olá, venho através desta interpor recurso à Questão nº 13 do gabarito/prova de Técnico 

em Controle Interno. 

Conforme dispõe o MCASP, 8ª ed., pg. 151, "o resultado do período deve ser evidenciado 

de forma segregada dos resultados acumulados de períodos anteriores", ou seja, em outras 

palavras, no patrimônio líquido, deve ser evidenciado o resultado do período segregado 

dos resultados  

acumulados de períodos anteriores 

Questão: 13 

13 – A respeito dos elementos ativo, passivo e patrimônio líquido, analise os itens a 

seguir: 

I – No patrimônio líquido, deve ser evidenciado o resultado do período segregado dos 

resultados acumulados de períodos anteriores. 

II – A falta de prazo de extinção de uma obrigação não impede que se origine um 

passivo. 

III – No Balanço Patrimonial, o ativo é classificado em ativo financeiro e ativo 

permanente. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item II está correto. 

b) Todos os itens estão corretos. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Apenas os itens I e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão incorretos. 

 

Parecer: 

 Indeferido. 

 

O Item I encontra-se de acordo com o MCASP 8ª edição, pagina 153: No patrimônio 

líquido, deve ser evidenciado o resultado do período segregado dos resultados 

acumulados de períodos anteriores. 

 

O item II encontra-se de acordo com o MCASP 8ª edição, pagina 150: A existência de 

prazo de extinção pode fornecer uma indicação de que a obrigação envolve a saída de 

recursos e origina um passivo. Entretanto, existem muitos contratos ou acordos que não 

preveem prazos para extinção da obrigação. A ausência de tais prazos não impede que a 

obrigação origine um passivo. 

 

O item II encontra-se de acordo com o MCASP 8ª edição, pagina 148: No Balanço 

Patrimonial, o ativo é classificado em ativo financeiro e ativo permanente (não financeiro) 

conforme o art. 105 da Lei nº 4.320/1964. 

 

Todos os itens estão corretos e em conformidade com o MCASP. 



 

 

 

Questão: 14 

Fundamentação 1: 

 

Peço a correção do gabarito ou anulação da questão 14 

Gostaria de pedir a anulação da questão  numero14 

Sobre a questão 14 0 a divida fundada ocorre em um peìiodo superior a 12 meses no caso 

a alternativa apontada pela banca AMAUC indica a letra D porem a mesma indica ser a 

divida em um prazo inferior a 12 meses.Segundo a lei 4320/64a Dívida Consolidada (ou 

Dívida Fundada) compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, 

contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços 

públicos. 

Fundamentação 2: 

 

Desta forma, solicita-se a anulação da questão nº 14 da prova de Técnico em Controle 

Interno. 

A questão 14 da prova de Técnico de Controle interno não possui assertiva passível de ser 

considerada resposta, o que enseja a anulação. A resposta considerada correta foi a letra 

"d", mas operações de prazo inferior a 12 meses não são consideradas Divida Fundada de 

acordo com a principais normas de direito financeiro. 

As assertivas “a”, “b”, e “e” correspondem a divida flutuante, conforme previsão no Art. 

92 da Lei 4.320/64, e não correspondem a questão.  

Pois bem, a mesma lei diz ainda: 

“Art. 98. A divida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze 

meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e 

serviços públicos.” 

E ainda, a lei 101/2000, nos diz que: 

“Art. 29. [...] 

I - dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das 

obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, 

convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo 

superior a doze meses;” 

Ou seja, as letras “c”(Operação por ARO que ocorre dentro do exercício) e “d”(operação 

com prazo inferior a 12 meses) também não respondem a questão da prova.  

 

Fundamentação 3: 

 

Solicito anulação da questão 14, ´pois está em desacordo com a lei 4.320 de 1964. 

 

Lei 4320/1964 

Art. 98. A divida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze 

meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e 

serviços públicos.   

Solicito a anulação da questão 14, pois está em desacordo com a lei 4.320 de 1964.  A 

questão apresentou como gabarito a letra D, porem na letra D está informando que são 

Operações de crédito de prazo inferior a doze meses, mas o correto é superior a doze 

meses. 

 

Lei 4320/1964 

Art. 98. A divida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze 

meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e 

serviços públicos.   

Lei 4320/1964 

Art. 98. A divida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze 

meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e 

serviços públicos.   

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2091945/2



c5dd6c2d4be9c12a03c0875cc27e414.pdf 

Fundamentação 4: 

 

Solicito a anulação das questões 14 

A fundamentação está no arquivo em anexo 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2091982/9

6fdcc9f612673f07361266d15ede478.pdf 

Questão: 14 

14 – Assinale a alternativa que apresenta uma dívida pública fundada: 

a) Os restos a pagar. 

b) Os serviços da dívida a pagar. 

c) Operação de crédito por antecipação de receita. 

d) Operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham 

constado do orçamento. 

e) Débitos de tesouraria. 

 

Parecer: 

 Indeferido. 

 

A questão apresenta-se em conformidade com o previsto no art. 29, § 3º da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000): 

 

Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições: 

§ 3° Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo 

inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento. 

 

 

 

Questão: 16 

Fundamentação 1: 

 

 Peça a anulação da questao 16 

Sobre a questao 16. Sobre o resultado financeiro a formula utilizada e Receita Arrecadada 

menos a Despesa paga.Sendo assim o calculo a ser feito e R$ 78.000(receita arrecadada ) 

- 29.000( despesa paga) e o resultado correto e R$ 49.000. Este valor corresponde a letra 

C. 

Fundamentação 2: 

 

 16 - por ilegalidade - plágio de concurso já realizado, o que deve ser vedado, conforme 

entendimento do MPSC e Justiça Estadual. 

Recurso questão16 

Senhores(as) Examinadores(as), a questão 16 foi plagiada nos termos que constam na 

prova do concurso público da Prefeitura de Taubaté-SP em 2019 para o cargo de 

Controlador, elaborada pela banca Instituto Excelência, portanto deve ser anulada.  A 

questão 16 deve ser anulada por não se tratar de questão inédita. Este fato prejudica a 

isonomia entre os candidatos, uma vez que a questão foi utilizada em concurso recente 

(2019). Não há igualdade de condições entre candidatos que fizeram o concurso que criou 

a questão ou teve acesso a ela antes desta prova e o candidato que por qualquer motivo 

não teve acesso à questão. Entende-se que a banca organizadora é contratada justamente 

para elaborar questões inéditas e garantir o máximo de isonomia possível na seleção. 

Outro fator agravante na referida questão é que a mesma não apresenta referência de onde 

foi copiada, uma vez que é cópia literal da questão trazida em concurso gerido e que teve 

provas elaboradas pelo Instituto Excelência, o que implica em plágio. Não é razoável que 

a banca realize plágio/cópia de questões de concursos realizados em anos recentes e de 

outras bancas organizadoras, ainda mais quando não há no edital bibliografia definida (o 

que facilmente amplia a possibilidade de usar diversas bibliografias para criar questões 

inéditas). Desta forma, pela isonomia, pela razoabilidade, por não apresentar o edital um 

rol de bibliografias definidas (o que limitaria a possibilidade de criar novas questões) e 

por não apresentar referência à banca que criou a referida questão, caindo a referida 

questão em plágio, a questão deve ser anulada. Conforme entendimentos do Ministério 

Público de Santa Catarina e confirmado pelas sentenças da justiça catarinense, trazer ao 



concurso público questões já aplicadas em outros concursos recentes permite “o acesso 

antecipado dos candidatos aos conteúdos das provas e, por conseguinte, viola os 

princípios da isonomia, impessoalidade e a concorrência, que norteiam os concursos 

públicos […] a repetição das questões beneficia os candidatos que tiveram acesso às 

provas anteriores, participando dos outros certames (fonte: 

https://www.mpsc.mp.br/noticias/concurso-publico-em-romelandia-e-anulado-por-plagio-

de-questoes)”. Destaca-se ainda que “a ocorrência de plágio em questões de provas 

aplicadas no Processo Seletivo fere os princípios da legalidade, da moralidade, da 

impessoalidade, da igualdade, da publicidade, da competição e da razoabilidade (fonte: 

(https://mpsc.mp.br/noticias/processos-seletivos-com-questoes-plagiadas-sao-anulados-

apos-recomendacao-do-mpsc)” Deste modo, pela questão não ser inédita, não trazer 

referência (plágio), por ferir os princípios da isonomia, da razoabilidade e demais 

princípios que garantem a lisura do referido concurso público, solicita-se ao senhor 

examinador a anulação da questão n 16. 

Questão: 16 

16 – Em uma determinada entidade pública foram registrados os seguintes eventos, em 

R$: 

- Previsão inicial de receitas: 100.000 

- Lançamento de imposto: 91.000 

- Arrecadação de imposto: 78.000 

- Compra de impressoras à vista com recebimento imediato: 29.000 

- Empenho de folha de pessoal: 15.000 (não houve liquidação, nem pagamento) 

- Empenho e liquidação de despesas com telefone: 1.000 (não houve pagamento) 

Considerando as informações acima, o resultado orçamentário vai indicar: 

a) Superávit financeiro de R$ 33 mil. 

b) Resultado patrimonial positivo de R$ 39 mil. 

c) Resultado financeiro de R$ 49 mil. 

d) Superávit orçamentário de R$ 55 mil. 

e) Superávit orçamentário de R$ 33 mil. 

Parecer: 

 Indeferido. 

 

Conforme a lei 4.320/64 e MCASP, o Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e 

despesas previstas em confronto com as realizadas. Confrontando as receitas arrecadadas 

com as despesas empenhadas obtém-se o resultado orçamentário, que pode ser 

superavitário ou deficitário. 

 

Receitas arrecadadas (78.000) – despesas empenhadas (29.000 + 15.000 + 1.000 = 

45.000) 

Resultado Orçamentário = 78.000 – 45.000 = 33.000 

Superávit Orçamentário de R$ 33 mil. 

 

O assunto “Balanço Orçamentário” não se trata de um conteúdo cujo universo seja amplo, 

sendo comum algumas questões adotarem abordagens semelhantes. Ademais, é 

imprescindível o conhecimento do assunto, sendo  

necessárias para avaliação e aprovação do candidato. 

 

 

Questão: 17 

Fundamentação 1: 

 

 17 - por ilegalidade com o conteúdo programático do edital e por não serem os termos 

constantes na norma de onde a questão foi extraída.  

Questão 17  

Senhores(as) Examinadores(as), o conteúdo da questão n. 17 deve ser anulada por dois 

motivos: foge do escopo do conteúdo programático do edital uma vez que o mesmo não 

trouxe referência à “NBC TA 300 (R1)”, documento este em que são definidas algumas 

atividades nos trabalhos de auditoria, sendo que a questão apresenta exatamente os termos 

da NBCTA300 e/ou por trazer erroneamente o que está descrito naquela norma. Em uma 

busca rápida na internet é possível verificar que todos os conteúdos referenciam que o 

assunto da questão é instituído e tratado pela NBCTA300, não sendo esta uma das 



legislações colocadas no conteúdo programático do edital, caindo a questão em 

ilegalidade conforme já é entendimento da justiça brasileira, ratificada por posição do 

STF que esclarece que devem ser anuladas questões que tenham incompatibilidade com o 

edital, ao tratar de matéria não disposta no conteúdo programático. Ademais, a NBCTA 

300 traz que a alternativa colocada como correta na questão 17 compete ao grupo de 

atividades que “o auditor deve realizar as seguintes atividades no início do trabalho de 

auditoria corrente” e em tópico posterior, mas não dependente do primeiro, traz as 

atividades de planejamento. Portanto, a questão não reflete o que está escrito na NBCTA 

da qual foi claramente extraída, ficando a cargo de interpretação pessoal do formulador da 

questão os termos nela inseridos indevidamente e que não constam na norma vigente. 

Seria o mesmo caso de copiar uma questão de qualquer outra lei e inserir uma palavra que 

não consta naquele trecho da lei, o que certamente torna o texto inválido e neste caso da 

questão 17 invalidando o cabeçalho da questão, devendo resultar em anulação da mesma. 

Outro ponto que ressalta que a questão está erroneamente formulada, trazendo a 

alternativa b como algo distinto do planejamento é que a própria norma traz nos itens 

anteriores ao texto constante na alternativa b de que “4. O objetivo do auditor é planejar a 

auditoria de forma a realizá-la de maneira eficaz”. Ora, se a questão considera que a 

alternativa b “Realizar uma avaliação da conformidade com os requisitos éticos, inclusive 

independência “ não faz parte do planejamento, demonstra ainda mais que está 

equivocada, pois a própria norma traz que tudo todas as atividades fazem parte de um 

planejamento e o objetivo principal do auditor é planejar bem uma auditoria, incluindo a 

avaliação de conformidade. Portanto, a questão não reflete o que está escrito na NBCTA, 

da qual foi claramente extraída. Seria o mesmo caso de copiar um texto de qualquer outra 

lei e inserir uma palavra que não consta naquele trecho da lei, o que certamente torna o 

texto inválido e neste por ser este o caso da questão 17 invalida o cabeçalho da questão, 

devendo resultar em anulação da mesma por este motivo e pelo motivo da norma não 

constar nas legislações constantes no conteúdo programático do edital, o que é ilegal. 

 

Fundamentação 2: 

 

Solicito a anulação das questões 17, pois estão em desacordo com a legislação. 

A fundamentação está no arquivo em anexo 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2091982/9

6fdcc9f612673f07361266d15ede478.pdf 

Fundamentação 3: 

 

Questão 17, cargo de Técnico de Controle Interno, má formulação da questão. 

Resposta da questão depende da fonte consultada. 

Questão: 17 

17 – O auditor deve realizar a seguinte atividade antes de iniciar a etapa de planejamento: 

a) Definir os procedimentos analíticos a serem aplicados como procedimentos de 

avaliação de risco. 

b) Realizar uma avaliação da conformidade com os requisitos éticos, inclusive 

independência. 

c) Obter entendimento global da estrutura jurídica e o ambiente regulatório 

aplicável à entidade. 

d) Determinar a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo. 

e) Definir o envolvimento de especialistas. 

Parecer: 

 Indeferido. 

 

O conteúdo programático do edital prevê os assuntos “Conceitos e técnicas. 

Planejamento” relacionados à Auditoria. Desta forma, conforme a NBC TA 300: 

 

Atividades preliminares do trabalho de auditoria 

 

6. O auditor deve realizar as seguintes atividades no início do trabalho de auditoria 

corrente: 

(a) realizar os procedimentos exigidos pela NBC TA 220 – Controle de Qualidade da 

Auditoria de Demonstrações Contábeis, itens 12 e 13; 

(b) avaliação da conformidade com os requisitos éticos, inclusive independência, 



conforme exigido pela NBC TA 220, itens 9 a 11; e 

(c) estabelecimento do entendimento dos termos do trabalho, conforme exigido pela NBC 

TA 210 – Concordância com os Termos do Trabalho de Auditoria, itens 9 a 13 (ver itens 

A5 a A7). 

 

 

 

Questão: 19 

Fundamentação 1: 

 

Anulação da questão nº 19; 

No caso de indeferimento, envio da decisão da comissão para o endereço eletrônico 

informado nesse recurso. 

Lei 4.320/1964 classifica como investimentos a constituição ou aumento do capital de 

empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro, e não como uma inversão 

financeira. 

 

O enunciado da questão trata sobre o princípio da universalidade, pois ao suprimir a 

expressão "pelos seus totais, sem quaisquer deduções" houve alteração do conceito do 

princípio orçamento bruto, tornando-a nula, pois não há alternativa compatível com o 

texto. 

 

QUESTÃO 19 – Determinado município que arrecadar tributos pertencentes ao Estado 

deverá incluir o produto integral da receita em seu próprio orçamento, em respeito ao 

princípio:  

 

a) Da discriminação.  

b) Da exclusividade.  

c) Do orçamento bruto.  

d) Do equilíbrio.  

e) Da programação. 

 

O princípio do orçamento bruto impede a inclusão apenas dos montantes líquidos e 

determina a inclusão de receitas e despesas pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções, 

sendo irrelevante se o saldo líquido será positivo ou negativo, observemos: 

Art. 6º Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, 

vedadas quaisquer deduções. 

§ 1º As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão, 

como despesa, no orçamento da entidade obrigada a transferência e, como receita, no 

orçamento da que as deva receber. 

§ 2º Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o cálculo das cotas terá por base 

os dados apurados no balanço do exercício anterior aquele em que se elaborar a proposta 

orçamentária do governo obrigado a transferência.    

O princípio do orçamento bruto está voltado a vedação de inclusão de despesas ou 

receitas no orçamento ou quaisquer espécies de créditos adicionais nos seus montantes 

líquidos. 

 

Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de 

crédito autorizadas em lei. 

Art. 4º A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do 

Governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles se devam realizar, 

observado o disposto no artigo 2°. 

 

No princípio da universalidade o orçamento deve conter todas as receitas e despesas 

referentes aos poderes da união, seus fundos, órgãos da administração direta e indireta. 

Assim o poder legislativo pode reconhecer, todas as receitas e despesas do governo. 

 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá: 

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da 



administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder 

Público; 

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, 

detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 

vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 

instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

 

Tanto o Princípio da Universalidade como o Princípio do Orçamento Bruto contêm "todas 

as receitas e todas as despesas". A diferença consiste em que apenas o Orçamento Bruto 

contém a expressão "pelos seus totais, sem quaisquer deduções". 

 

Percebe-se que a banca não tratou de rateio de receitas, se quer citou deduções, mas 

exemplificou arrecadar tributos de outro ente e incluir em seu próprio orçamento, assim 

priorizando o sentido de inclusão total de receitas e despesas no orçamento. 

 

O enunciado da questão trata sobre o princípio da universalidade, pois ao suprimir a 

expressão "pelos seus totais, sem quaisquer deduções" houve alteração do conceito do 

princípio orçamento bruto, tornando-a nula, pois não há alternativa compatível com o 

texto. 

 

Recentemente a Banca Cesp abordou em sua prova da CEBRASPE, a mesma questão, e 

banca tratou a afirmativa como assertiva, conforme questão e gabarito abaixo. 

(apresentados de forma ilustrativa no pdf anexo).  

  

  

 Portanto, considerando todos os motivos supracitados, solicito anulação da 

questão nº 19. 

 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2777/2092775/8
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Questão: 19 

19 – Determinado município que arrecadar tributos pertencentes ao Estado deverá incluir 

o produto integral da receita em seu próprio orçamento, em respeito ao princípio: 

a) Da discriminação. 

b) Da exclusividade. 

c) Do orçamento bruto. 

d) Do equilíbrio.  

e) Da programação. 

Parecer: 

 Indeferido. 

 

o princípio da universalidade é habitualmente complementado pela regra do orçamento 

bruto (que veda quaisquer deduções)". Essa definição proposta pelo art. 6º da Lei 

4.320/64 (Art. 6º Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus 

totais, vedadas quaisquer deduções), que é uma extensão do princípio da Universalidade, 

busca-se assegurar a transparência e exatidão dos números orçamentários. 

Como o orçamento bruto é extensão da universalidade, é correto afirmar que há "respeito 

ao princípio do orçamento bruto". 

Veja que não foi dado opção do princípio da universalidade nas alternativas, pois 

incorreria em duas possibilidades corretas. 

 

 

 

 

Questão: 20 

Fundamentação 1: Anulação da questão. 



 QUESTÃO 20 - Duas alternativas corretas 

De acordo com o artigo 43 da Lei 4.320/64 e seu 1º parágrafo - "Art. 43. A abertura dos 

créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para 

ocorrer a DESPESA e será precedida de exposição justificativa. § 1º Consideram-se 

recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro 

apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de 

arrecadação;  III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou 

de créditos adicionais, autorizados em Lei; IV - o produto de operações de credito 

autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realiza-las." 

Portanto, tanto o (I) SUPERÁVIT FINANCEIRO como a (III) ANULAÇÃO PARCIAL 

OU TOTAL DE DOTAÇÕES estariam como itens certos, que correspondem 

respectivamente as alternativas de letras "A" e" C". 

 

Questão: 20 

20 – Considerando aspectos da despesa orçamentária, é correto afirmar que altera o 

montante da despesa definida na Lei Orçamentária Anual (LOA) os créditos adicionais 

cobertos com recursos: 

a) Do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício 

anterior. 

b) Da reserva de contingência. 

c) Da anulação parcial ou total de dotações. 

d) Da economia de despesas. 

e) Do cancelamento de restos a pagar. 

Parecer: 

 Indeferido. 

 

Os créditos adicionais não provocam, necessariamente, um acréscimo do valor global da 

LOA, mas podem aumentá-lo. O aumento ocorre quando as fontes são excesso de 

arrecadação, superávit financeiro do balanço patrimonial do exercício anterior e 

operações de créditos autorizadas para esse fim. Quando o crédito decorrer das fontes 

anulação total ou parcial de dotação, reserva de contingência ou recursos sem despesas 

correspondentes, o montante final de receitas e despesas não será alterado, logo, o valor 

global da LOA permanecerá o mesmo. 

 

 

 

Questão: 21 

Fundamentação 1: 

 

Peço a anulação da questão pois  tem duas alternativas que estão corretas a alternativa  A 

e Alternativa D 

Questao 21 COM DUAS RESPOSTA CORRETA 

Conceito de Projeto 

 

É um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, 

envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto 

que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de Governo. Exemplo: 

“Implantação da rede nacional de bancos de leite humano”. 

 

 Conceito Ação 

 

As ações são operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), que contribuem 

para atender ao objetivo de um programa. 

Questão: 21 

21 – O instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, 

envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, 

das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo, é 

denominado: 

a) Projeto. 

b) Operação especial. 

c) Atividade. 

d) Ação. 



e) Meta física. 

 

Parecer: 

 Indeferido. 

 

 

O conceito de Atividade apresentado na questão encontra-se em confomidade com o 

MCASP 8ª edição, pagina 70: 

As ações, conforme suas características podem ser classificadas como atividades, projetos 

ou operações especiais. 

a. Atividade 

É um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, 

envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, 

das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo. 

Exemplo: “Fiscalização e Monitoramento das Operadoras de Planos e Seguros Privados 

de Assistência à Saúde”. 

 

 

 

Questão: 22 

Fundamentação 1: 

 

Conforme fundamentação a cima peco anulação da questão 22 

Questão 22 com três  alternativas corretas ,alternativa B ,E,D 

A Lei 8429/92 estabelece quatro espécies de atos de improbidade: 

 

os que importam enriquecimento ilícito (art. 9.º); 

os que causam lesão ao patrimônio público (art. 10); 

os que decorrem de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário 

(art. 10-A); e 

os que atentam contra os princípios da Administração Pública (art.11). 

Questão: 22 

22 – Usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 

patrimonial das entidades públicas constitui ato de improbidade administrativa: 

a) Decorrente de aplicação indevida de benefício financeiro. 

b) Que causa lesão ao erário. 

c) Decorrente de concessão indevida de benefício tributário. 

d) Que atenta contra os princípios da administração pública. 

e) Importando enriquecimento ilícito. 

Parecer: 

 Indeferido. 

 

A situação apresentada refere-se ao enriquecimento ilícito da lei de improbidade 

administrativa (lei 8.429/92), conforme segue: 

 

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito 

auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, 

mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e 

notadamente: 

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 

patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei. 

 

 

 

Questão: 25 

Fundamentação 1: 

 

25 - por trazer gabarito incorreto conforme Lei 4.320, Art. 12º, parágrafo 4º 

Recurso questão 25 

Trocar gabarito de B para D, visto que a lei  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm diz que a dotações destinadas a 



constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou 

financeiro são investimentos e não inversão de capital como trazido pela alternativa c da 

questão.  Art 12º parágrafo 4º. 

 

Fundamentação 2: 

 

Alteração de gabarito da questão número 25, da alternativa “b” para a alternativa “d”; 

QUESTÃO 25 – As dotações destinadas a constituição ou aumento do capital de 

empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro e as destinadas a aquisição de 

imóveis, ou de bens de capital já em utilização são classificadas como:  

 

a) Despesas de capital de inversão financeira e de investimento, respectivamente.  

b) Despesas de capital de inversão financeira, para ambas.  

c) Despesas de capital de investimento, para ambas.  

d) Despesas de capital de investimento e de inversão financeira, respectivamente.  

e) Despesas correntes de investimento e de inversão financeira, respectivamente. 

 

 

A questão solicita que o candidato aponte em qual classificação as duas opções do 

enunciado se encaixam.  

 

A primeira afirmação “As dotações destinadas a constituição ou aumento do capital de 

empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro e as destinadas a aquisição de 

imóveis” é tratada pelo gabarito provisório como uma inversão financeira, porém 

mantendo esse gabarito a questão contraria a redação da Lei 4.320/1964, senão vejamos: 

 

§ 4º Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a execução de 

obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à 

realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição 

de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital 

de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. 

 

Isto é, a Lei 4.320/1964 classifica como investimentos a constituição ou aumento do 

capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro, e não como uma 

inversão financeira. 

Inversão financeira é a constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que 

visem a objetivos comerciais ou financeiros, conforme dispõe o art. 5º da citada norma: 

 

 § 5º Classificam-se como Inversões Financeiras as dotações destinadas a: 

I - aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização; 

II - aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer 

espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; 

III - constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos 

comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. 

Por consequência, classificando a afirmação como inversão financeira ao invés de 

investimentos, o examinador estaria causando uma contradição ao inciso III, do § 4º e § 

5º do art. 12 da Lei 4.320/1964, dessa forma solicito alteração de gabarito da questão 

número 25, da alternativa “b” para a alternativa “d”. 

Fundamentação 3: 

 

Portanto, diante do exposto e considerando com a compreensão da banca no sentido de 

entender a peculiaridade ora apontada e assim corroborar com a conclusão de que estamos 

diante da possibilidade de termos duas alternativas como respostas (A e E), solicito, por 

gentileza, a apreciação deste recurso visando a anulação da questão 25 da prova de 

Técnico de Controle Interno. 

Existência de duas alternativas corretas. 

Prezado(a) examinador(a),  

 

Observe-se que ao considerar o Cancelamento de Restos a Pagar uma fonte de crédito 

adicional, conforme entendimento que pode ser naturalmente depreendido do enunciado 

da questão, estamos diante de um Superávit Financeiro, ainda que de forma embutida, 

pois a dita fonte somente poderá ser utilizada como uma fonte de crédito adicional se do 



referido cancelamento/anulação resultar Superávit Financeiro. De outro modo, podemos 

dizer que o Cancelamento de Restos a Pagar da questão diz respeito, na verdade, a um 

Superávit Financeiro e, como tal, também altera o montante da despesa prevista na LOA, 

tendo em vista que este é o efeito de todo e qualquer Superávit Financeiro.  

Fundamentação 4: 

 

Peço a anulação da questao 25 

Segundo a lei 4.320 o investimento e   § 4º Classificam-se como investimentos as 

dotações para o planejamento e a execução  

de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à  

realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição 

de  instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital 

de  emprêsas que não sejam de caráter comercial ou financeiro 

Ja a inversão financeira segundo a lei 4.320/64  e definido como:   I - aquisição de 

imóveis, ou de bens de capital já em utilização; 

 

Portanto a resposta correta é a letra D 

Fundamentação 5: 

 

Diante do exporta, solicito a correção do gabarito para a resposta como sendo correta item 

D, ou em ultima análise, para a anulação da questão em si, devido ao enunciado dúbio. 

Gostaria de correção da questão nº 25 do gabarito da prova de Técnico em Controle 

Interno 

25 – As dotações destinadas a constituição ou aumento do capital de empresas que não 

sejam de  

caráter comercial ou financeiro e as destinadas a aquisição de imóveis, ou de bens de 

capital já em  

utilização são classificadas como: 

b) Despesas de capital de inversão financeira, para ambas. 

 

A resposta acima está equivocada em seu enunciado, pois conforme conceitua o MCASP: 

Inversões financeiras "quando a operação não importe aumento do capital" 

 

 

 

de acordo com o MCASP edição 8ª: 

5 – Inversões Financeiras 

Despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; 

aquisição  

de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já 

constituídas,  

quando a operação não importe aumento do capital; e com a constituição ou aumento do 

capital de  

empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo. 
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Fundamentação 6: 

 

Por fim, destaca-se que o MCASP tem trazido novos conceitos para despesas, porém o 

próprio manual alerta para o fato de que “o Manual não reduz a força normativa das 

regras orçamentárias fixadas pela Lei nº 4.320/1964 [...] que continuam sendo a base 

normativa para a elaboração e execução dos orçamentos nos três níveis de governo”. 

Portanto, fica requisitado através do exposto que seja alterado o gabarito para o item “D” 

- Despesas de capital de investimento e de inversão financeira, respectivamente. 

Ilustríssima banca examinadora, o gabarito preliminar da questão 25 deve ser alterado 

para a alternativa “D” - “Despesas de capital de investimento e de inversão financeira, 

respectivamente”, pois há divergência com o descrito na Lei 4.320, art. 12, § 4º e § 5º. 

O pedido se fundamenta no fato de que o enunciado pede a classificação das seguintes 

despesas: 

- Dotações destinadas a constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de 

caráter comercial ou financeiro; 

- E as destinadas a aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização; 

Segundo o gabarito preliminar, os dois itens seriam classificados como DESPESAS DE 



CAPITAL DE INVERSÃO FINANCEIRA.  

Porém, segundo a Lei 4.320/1964, Artigo 12, § 4° “Classificam-se como investimentos as 

dotações para o planejamento [...] e constituição ou aumento do capital de emprêsas que 

não sejam de caráter comercial ou financeiro”. Logo, o primeiro item mencionado deve 

ser classificado como DESPESA DE CAPITAL DE INVESTIMENTO. 

Outro aspecto que cabe ressaltar é o de que no art. 12, § 5°, III, há a menção de que a 

despesa de INVERSÃO FINANCEIRA é classificada quando há constituição ou aumento 

de capital de entidades ou empresas que visam a “objetivos comerciais ou financeiros”, 

contrapondo a regra da despesa de INVESTIMENTO (empresas que não sejam de caráter 

comercial ou financeiro). 
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Fundamentação 7: 

 

Com base nas fundamentações apresentadas por meio Lei nº 4.320/1964 requer-se que 

seja efetuado a anulação da respectiva questão número 25 

Questão 25 – No entendimento que tenho a questão de número 25, trás em sua afirmação 

“.. a constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial 

ou financeiro..” uma afirmação contraditória ao que encontramos no inciso III, do  § 5º, 

do artigo 12º da Lei 4.320/1964 que apresenta a seguinte afirmação: 

§ 5º Classificam-se como Inversões Financeiras as dotações destinadas a: 

I - aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização; 

II - aquisição de títulos representativos do capital de emprêsas ou entidades de qualquer 

espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; 

III - constituição ou aumento do capital de entidades ou emprêsas que visem a objetivos 

comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. 

 

Com base na afirmação que consta na questão de numero 25 e o trecho buscado junto a 

Lei 4.320/1964 entende-se que a questão tem um erro na sua formulação que prejudica a 

escolha de suas alternativas e por esse fato deve ser anulada. 

 

Com base no inciso III, do  § 5º, do artigo 12º da Lei 4.320/1964, entende-se que a 

afirmação constante na descrição da questão 25, mais precisamente o trecho que apresenta 

o seguinte: “constituição ou aumento de capital de empresas que não sejam de caráter 

comercial ou financeiro, está em desacordo com o constante na legislação citada acima, 

que apresenta que a “constituição ou aumento do capital de entidades ou emprêsas que 

visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de 

seguros.” 

Com base no que foi fundamentado percebe-se um equivoco na formulação da questão e a 

torna passível e necessária a sua anulação. 
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Fundamentação 8: 

 

Correção do gabarito para letra D. 

QUESTÃO 25 - Gabarito errado. 

De acordo com a lei 4.320/64, artigo 12, parágrafo 4º - "§ 4º Classificam-se como 

INVESTIMENTOS as dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as 

destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, 

bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, 

equipamentos e material permanente e CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO 

CAPITAL DE EMPRESAS QUE NÃO SEJAM DE CARÁTER COMERCIAL OU 

FINANCEIRO", e de acordo ainda com o artigo 12, parágrafo 5º - " § 5º Classificam-se 

com INVERSÕES FINANCEIRAS as dotações destinadas a: I - AQUISIÇAO DE 

IMÓVEIS, OU DE BENS DE CAPITAL JÁ EM UTILIZAÇÃO". Portanto, resposta 

respectivamente correta da questão, INVESTIMENTOS e INVERSÕES FINANCEIRAS, 

alternativa de letra "D". 



Fundamentação 9: 

 

Assim, pede-se a alteração do gabarito para o item “d” (Despesas de capital de 

investimento e de inversão financeira, respectivamente). 

 

Pede deferimento. 

Colenda banca, 

 

Na questão 25, o item apontado como correto pelo gabarito preliminar é o “b” (Despesas 

de capital de inversão financeira, para ambas). Ocorre que a resposta adequada à pergunta 

é o item “d” (Despesas de capital de investimento e de inversão financeira, 

respectivamente). A assertiva “b” dada como correta colide com o expresso na Lei 

4.320/1964, como será demonstrado a seguir. 

A pergunta quer buscar saber se as despesas mencionadas se tratam de despesas de 

INVESTIMENTO ou INVERSÃO FINANCEIRA.  

 

Vejamos: 

A primeira parte do enunciado trata da seguinte despesa: "constituição ou aumento do 

capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro".  

A segunda parte é: "e as destinadas a aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em 

utilização". 

 

Da primeira parte, o art. 12, § 4°, da Lei 4.320 preceitua o que é DESPESA DE 

CAPITAL DE INVESTIMENTO (§ 4º Classificam-se como investimentos as dotações 

para o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis 

considerados necessários à realização destas últimas, bem como para os programas 

especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e 

constituição ou aumento do capital de emprêsas que não sejam de caráter comercial ou 

financeiro). 

 

Já sobre a segunda parte do enunciado da questão, o art. 12, § 5° da mesma Lei sintetiza o 

que é DESPESA DE CAPITAL DE INVERSÃO FINANCEIRA (Classificam-se como 

Inversões Financeiras as dotações destinadas a: I - aquisição de imóveis, ou de bens de 

capital já em utilização). 

 

Salienta-se que o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP – 8ª 

EDIÇÃO) traz um conceito diferente para as despesas, porém o próprio MCASP em sua 

introdução cita que isso não tira a força normativa da Lei, como segue: “É importante 

destacar que o Manual não reduz a força normativa das regras orçamentárias fixadas pela 

Lei nº 4.320/1964, pela Portaria MOG nº 42/1999, ou pela Portaria STN/SOF nº 163/2001 

e suas alterações, que continuam sendo a base normativa para a elaboração e execução 

dos orçamentos nos três níveis de governo”. Portanto, nenhuma portaria ou manual pode 

se sobrepor à lei, que é válida e está em pleno vigor. 
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Fundamentação 10: 

 

Solicita-se a correção do gabarito, trazendo como alternativa correta a letra D, conforme 

fundamentação. 

Observou-se equívoco no gabarito relativo à questão de número 25, o qual traz como 

resposta correta a letra B, sendo que conforme legislação, a letra D está correta. 

Conforme o artigo 12 da Lei 4.320/64, parágrafos 4º e 5º, tem-se que:  

"§ 4º Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a execução de 

obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à 

realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição 

de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital 

de emprêsas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. 

§ 5º Classificam-se como Inversões Financeiras as dotações destinadas a: 

I - aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização;" 

 

Esta normativa reflete de forma idêntica ao que se tem no enunciado da questão número 



25, que segue: "25 – As dotações destinadas a constituição ou aumento do capital de 

empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro e as destinadas a aquisição de 

imóveis, ou de bens de capital já em utilização são classificadas como:" 

 

Sendo assim, a alternativa correta é a letra D. 

 

Fundamentação 11: 

 

Nestes termos, pede-se que passe a constar do gabarito definitivo a letra “D”, como 

resposta correta para a questão n.º 25, e não a letra “B”, como consta do gabarito 

preliminar. 

O fato ocorrido que leva à interposição do recurso é a incorreção do gabarito preliminar 

da questão n.º 25. 

Considerando o que efetivamente foi solicitado no enunciado da questão n.º 25, 

precisamos analisá-la e separá-la em duas partes, as quais correspondem a conceitos 

legais distintos. 

 

Assim, temos o seguinte: 

 

25 – As dotações destinadas a constituição ou aumento do capital de empresas que não 

sejam de caráter comercial ou financeiro e as destinadas a aquisição de imóveis, ou de 

bens de capital já em utilização são classificadas como: 

 

a) Despesas de capital de inversão financeira e de investimento, respectivamente. 

b) Despesas de capital de inversão financeira, para ambas. 

c) Despesas de capital de investimento, para ambas. 

d) Despesas de capital de investimento e de inversão financeira, respectivamente. 

e) Despesas correntes de investimento e de inversão financeira, respectivamente. 

 

• 1ª parte: As dotações destinadas a constituição ou aumento do capital de empresas 

que não sejam de caráter comercial ou financeiro [...]; 

 

Aqui, tem-se a parte final do § 4º, do art. 12, da Lei Federal n.º 4.320/64, que corresponde 

ao conceito de investimentos, conforme segue: 

§ 4º. Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a execução de 

obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à 

realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição 

de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital 

de emprêsas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. 

 

• 2ª parte: [...] e as destinadas a aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em 

utilização. 

 

Por sua vez, tem-se literalmente o disposto no inciso I, do § 5º, do art. 12, da Lei Federal 

n.º 4.320/64, que corresponde ao conceito de inversões financeiras, conforme segue: 

 

§ 5º. Classificam-se como Inversões Financeiras as dotações destinadas a: 

 

I - aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização; 

 

[...] 
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Fundamentação 12: 

 

Dessa forma, a única alternativa que responde corretamente ao comando da questão é a 

“d) Despesas de capital de investimento e de inversão financeira, respectivamente.”, fato 

pelo qual solicita-se alteração de gabarito. 

Na questão de número 25, a banca trouxe como gabarito preliminar a alternativa “b) 

Despesas de capital de inversão financeira, para ambas.“ 

Vejamos, no entanto, as definições de despesas de capital classificadas como 



investimentos e inversões financeiras, dispostas no artigo 12 da Lei nº 4.320, de 17 de 

março de 1964: 

 

Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas: 

[...] 

§ 4º Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a execução de 

obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à 

realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição 

de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital 

de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. 

§ 5º Classificam-se como Inversões Financeiras as dotações destinadas a: 

I - aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização; 

II - aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer 

espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; 

III - constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos 

comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. 

 

Conforme se extrai do texto legal, as dotações destinadas a (I) constituição ou aumento do 

capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro são classificadas 

como investimentos e as destinadas à (II) aquisição de imóveis, ou de bens de capital já 

em utilização, são classificadas como inversões financeiras. 
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Fundamentação 13: 

 

conforme a fundamentação a cima peço a troca de gabarito de letra C para letra D 

Questao 25 com gabarito errado 

conforme, o manual de contabilidade aplicada ao setor publico , bens de capital já em 

utilização é classificado como  INVERSÕES FINANCEIRAS: as dotações destinadas a 

aquisição de imóveis, ou de bens de capital já 

em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de 

qualquer 

espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; constituição 

ou 

aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou 

financeiros, 

inclusive operações bancárias ou de seguros. 

 

Fundamentação 14: 

 

De acordo com o exposto acima solicitamos a alteração do gabarito da alternativa " b" 

como correta para a a alternativa " d " como correta 

Na questão 25 da prova de Tecnico de Controle Interno a alternativa  marcada "b" como 

correta , não se encontra de acordo, sendo o correto a alternativa " d" conforme exposto 

abaixo: 

Segundo a Lei 4320/64 no seu artigo 12 § 5 item III que diz " Constituição ou aumento do 

capital de entidades ou empresas QUE VISEM A OBJETIVOS COMERCIAIS OU 

FINANCEIROS  inclusive operações bancárias ou de seguros ", no comando da questão 

diz (empresas que NÃO sejam de caráter comercial ou financeiro) , dessa forma dessa de 

ser despesas de capital de inversão financeira e passa a ser despesa de capital de 

investimento ; já a segunda parte da questão está correta, ou seja, se trata de despesa de 

capital de inversão financeira, fazendo com que a altyernativa " d " esteja correta ( 

despesas de capital de investimento e de inversão financeira ,respectivamente) 

Fundamentação 15: 

 

Conforme exposto acima, a questão trata de dois conceitos com classificações diferentes, 

e nestes termos, pede-se deferimento para alteração do gabarito da letra B para letra D. 

A questão n° 25 da prova de Técnico de Controle interno pede o conceito de duas 

situações que têm suas definições pautadas no Artigo 12 da LC 101/00. 

A banca considerou como correta a alternativa B, quando na verdade o conceito 

apropriado seria a que constava na letra D. 

A questão pede o conceito de duas situações que têm suas definições pautadas no Artigo 

12 da LC 101/00, são elas:   



 

- dotações destinadas a constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de 

caráter comercial ou financeiro e;  

 

- as destinadas a aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização.  

 

O gabarito considerado pela banca é contrário às definições trazidas pela LC 101/00, pois 

estas definições não pertencem unicamente à classificação de inversão financeira como é 

sustentado pela banca. Assim, nas despesas de capital, a LC 101/00 define:  

 

(Classificação de Investimentos) Art. 12, § 4º Classificam-se como investimentos as 

dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição 

de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem como para os 

programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material 

permanente e constituição ou aumento do capital de emprêsas que não sejam de caráter 

comercial ou financeiro.  

 

(Classificação de Inversão Financeira) Art. 12 § 5º Classificam-se como Inversões 

Financeiras as dotações destinadas a:  

I - aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização; 
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Fundamentação 16: 

 

Discordância do gabarito da questão 25 

A questão 25 está equivocada quando diz que apenas empresas de caráter não comercial 

ou financeiro, pois na letra do MCASP essa restrição não é verdade. Veja a reprodução do 

item 5 da referência 4.2.4.3 na página 77 do manual: Inversões financeiras: Despesas 

orçamentárias com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição  

de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de QUALQUER ESPÉCIE, 

já constituídas,  

quando a operação não importe aumento do capital; e com a constituição ou aumento do 

capital DE EMPRESAS, além de outras despesas classificáveis neste grupo. 

 

Enfim, tanto para aquisição de capital em uso ou novo não limita a a não comercial e 

financeiro. 
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Fundamentação 17: 

 

Assim, requer-se o acolhimento do presente recurso a fim de ANULAR a questão n° 25 

da prova relativa ao cargo de técnico de controle interno do concurso 001/2021 do 

Município de Seara. 

CARGO: TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO 

QUESTÃO: 25 

GABARITO: ALTERNATIVA B 

 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão assim consta: “As dotações destinadas a 

constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou 

financeiro e as destinadas a aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização 

são classificadas como:”  

 

De acordo com o gabarito preliminar divulgado, a resposta correta é a alternativa “b”, 

qual dispõe que o enunciado se refere a despesas de capital de inversão financeira para 

ambas. 

Tal questão se refere ao previsto no art. 12, §5º da Lei Federal 4.320/1964 que prevê: 

 

Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas: 

(...) 

§ 5º Classificam-se como Inversões Financeiras as dotações destinadas a: 



I - aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização; 

II - aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer 

espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; 

III - constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas QUE VISEM a 

objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. 

   

Ocorre que, a primeira parte do enunciado da questão se refere erroneamente o inciso III 

do dispositivo destacado: “As dotações destinadas a constituição ou aumento do capital 

de empresas que NÃO SEJAM de caráter comercial ou financeiro....”. 

Logo, parte do enunciado não corresponde à hipótese de despesas de capital de inversão 

financeira, uma vez que a descrição constante é contrária àquela prevista na legislação. 
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Fundamentação 18: 

 

Diante deste fato solicito a troca do gabarito para a letra D. 

d) Despesas de capital de investimento e de inversão financeira, respectivamente 

Questão 25 – As dotações destinadas a constituição ou aumento do capital de empresas 

que não sejam de caráter comercial ou financeiro e as destinadas a aquisição de imóveis, 

ou de bens de capital já em utilização são classificadas como:  

Segundo Art 12, § 4º , Lei 4320/64 a primeira parte da questão é classificada como 

investimento. 

Segundo Art 12, § 4º , Lei 4320/64 : 

§ 4º Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a execução de 

obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à 

realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição 

de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital 

de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. 

Questão: 25 

25 – As dotações destinadas a constituição ou aumento do capital de empresas que não 

sejam de caráter comercial ou financeiro e as destinadas a aquisição de imóveis, ou de 

bens de capital já em utilização são classificadas como: 

a) Despesas de capital de inversão financeira e de investimento, respectivamente. 

b) Despesas de capital de inversão financeira, para ambas. 

c) Despesas de capital de investimento, para ambas. 

d) Despesas de capital de investimento e de inversão financeira, respectivamente. 

e) Despesas correntes de investimento e de inversão financeira, respectivamente. 

Parecer: 

 DEFERIDO. 

 

Alteração de gabarito da “B” (Despesas de capital de inversão financeira, para ambas) 

para alternativa “D” (Despesas de capital de investimento e de inversão financeira, 

respectivamente). 

 

A primeira parte da questão trata-se de investimento, e não inversão financeira, conforme 

segue: 

Segundo Art 12, § 4º , Lei 4320/64 : 

§ 4º Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a execução de 

obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à 

realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição 

de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital 

de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. 

 

 

 

Questão: 28 

Fundamentação 1: 

 

Devido ao fato do Enunciado da questão não estar bem formulado, dando margem a 

várias interpretações, solicito a a anulação da questão. 

Solicitamos anulação da questão 28 da prova Tecnico de Controle Interno de acordo com 



o exposto abaixo: 

A formulação da primeira parte da questão 28 onde se diz " A apuração de inflações " , 

não deixa claro de que se trata de inflações à servidores publicos ou a particulares, 

podendo ser fundamentada de acordo com o resultado em poder de policia ou poder 

disciplinar ,poderia ser sanado essa situação se no comando houvesse a expressão " A 

apuração de infrações disciplinares" já a segunda parte da questão que trata da "aplicação 

de penalidades aos servidores publicos, isto decorre simultaneamente dos poderes 

hierárquico (de maneira mediata) e do poder disciplinar ( de maneira imediata) 

Fundamentação 2: 

 

 

Assim, em respeito à Banca Julgadora e, em respeito a todos os candidatos que, de 

alguma forma, tenham sido prejudicados pela má formulação da questão n.º 28, em 

decorrência da incorreção gramatical contida em seu enunciado, bem como em razão do 

fato de que o examinador, aparentemente, desconsidera que a "apuração de infrações" 

também repercute no âmbito do Poder de Polícia. Considerando, ainda, que havia, entre 

as alternativas da questão n.º 28, duas alternativas (letras "A" e "B"), que faziam 

referência ao Poder de Polícia - na mesma posição em que a expressão "apuração de 

infrações" constou do texto do enunciado da questão n.º 28, pede-se anulação da referida 

questão. 

O fato ocorrido que levou à interposição deste recurso é a má formulação da questão n.º 

28. 

A redação da afirmativa contida no enunciado da questão n.º 28 foi construída de maneira 

pouco fluida e intruncada, em razão de incorreção gramatical, com a indevida utilização 

do acento grave (crase), levando o candidato a interpretar – em sentido amplo – a 

expressão “apuração de infrações”, constante da primeira parte do enunciado, conforme 

veremos. 

 

Quanto à afirmativa contida no enunciado da questão n.º 28, tem-se o seguinte: 

 

"A apuração de infrações e "À" aplicação de penalidades aos servidores públicos possuem 

como fundamento os poderes:" 

 

Veja que a regência nominal da palavra “aplicação” já foi observada quando da utilização 

do termo “aos”, em:  

 

[...] aplicação de penalidades aos servidores... 

 

Por isso, indevida a utilização do acento grave (crase), em: 

 

[...] "À" aplicação de penalidades aos servidores... 

 

Nesse sentido, o comando da questão permite ao candidato compreender que a “apuração 

de infrações” não está e – nem deveria estar – restrita exclusivamente ao Poder 

Disciplinar. 

 

Em outras palavras, a maneira como foi construído o enunciado da questão, embora 

gramaticalmente incorreta, permite ao candidato interpretar, de maneira acertada e, em 

sentido amplo, que a “apuração de infrações” extende-se, também, ao exercício do Poder 

de Polícia pela Administração Pública. 

 

De acordo com a melhor doutrina, a Administração Pública “apura infrações”, não só em 

relação à vida funcional de seus servidores, mas – também – no âmbito dos particulares – 

quando no exercício do Poder de Polícia –, com o objetivo de limitar o exercício das 

liberdades individuais, em razão da supremacia do interesse público. 

 

Para Diogo Figueiredo Moreira Neto, o Poder de Polícia pode ser exercido em quatro 

fases: a ordem de polícia; o consentimento de polícia; a fiscalização de polícia; e a sanção 

de polícia. 

 

Na fiscalização de polícia, ocorre a verificação do cumprimento das ordens de polícia, 



como também para se observarem os abusos que possam existir na utilização de bens e 

nas atividades que foram consentidas pela Administração. Essa fiscalização pode ser 

preventiva ou repressiva e pode ser iniciada de ofício ou ser provocada. 

 

Para Odete Medauar, há casos em que a Administração, no exercício do Poder de Polícia, 

apenas concretiza o texto da lei ao atuar; p. ex., o Código de Edificações, impondo-se a 

fiscalização sobre seu cumprimento e a aplicação de sanções. Para a referida autora, a 

eventual aplicação de sanções perpassa, necessariamente, o devido processo legal, no 

qual: apuram-se eventuais infrações. 

 

Em outras palavras, a “apuração de infrações” também permeia o exercício do Poder de 

Polícia, conforme exposto. 

 

Infere-se que, talvez, tenha sido o objetivo do examinador correlacionar os Poderes 

Disciplinar e Hierárquico, focalizando exclusivamente a vida funcional do servidor 

público. 

 

Entretanto, gramaticalmente e semanticamente falando, o emprego indevido da crase 

contribuiu – e muito – para desassociar e “quebrar” a fluidez da redação do enunciado da 

questão n.º 28 e, principalmente, para afastar a ideia de correlação eventualmente 

pretendida. 

 

Assim, estão presentes no enunciado da questão, basicamente, duas ideias, as quais se 

mostram isoladas e independentes, em decorrência da construção gramatical adotada, 

conforme demonstrado a seguir: 

 

Ideia n.º 1: A apuração de infrações [...] (Poder Disciplinar ou Poder de Polícia) 

 

Ideia n.º 2: [...] e "À" aplicação de penalidades aos servidores públicos possuem como 

fundamento os poderes: 
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Fundamentação 3: 

 

Pede-se anulação da questão por ela conter vicio de linguagem. 

QUESTÃO 28 - Enunciado contém vicio de linguagem (ambiguidade) capaz de indicar 

duas respostas corretas ou, até mesmo, torna-la impossível. 

O Enunciado da questão foi transcrito da seguinte forma: "A apuração de infrações e à 

aplicação de penalidades aos servidores públicos possuem como 

fundamento os poderes:". 

 

Veja que há mais de uma interpretação possível lendo o trecho transcrito a cima: 

 

1º Apuração de infrações de modo geral e aplicação de penalidades aos servidores 

públicos. 

2º Apuração de infrações dos servidores públicos e aplicação de penalidades aos 

servidores públicos. 

 

Não há como determinar se oração redigida pela banca se conecta ou não em sentido, 

característica do vício de linguagem chamado de ambiguidade na língua portuguesa. 

 

Além disso, fica claro que se levarmos em conta a 1º situação, os Poderes usados pela 

Administração Pública são os de Polícia e Disciplinar, que constam na alternativa B. Isso 

porque o Poder Hierárquico está configurado nas duas situações, pois o Poder Disciplinar 

decorre do Poder Hierárquico, veja-se: O poder hierárquico é aquele que permite ao 

superior hierárquico exercer determinadas prerrogativas sobre seus subordinados, 

especialmente as de dar ordens, fiscalizar, controlar, aplicar sanções, delegar e avocar 

competências. A prerrogativa de fiscalizar permite ao superior acompanhar, de modo 

permanente, a atuação de seus subordinados. Trata-se, na verdade, de um poder-dever, ou 



seja, mais que uma prerrogativa, é uma obrigação do superior fiscalizar a atuação dos 

seus subordinados. 

 

Como decorrência lógica do poder de fiscalizar, existe o poder de controle, que permite 

ao superior tomar medidas concretas face às constatações surgidas no acompanhamento 

das atividades de seus subordinados. O poder de controle compreende, assim, a 

manutenção dos atos válidos, convenientes e oportunos, a convalidação de atos com 

defeitos sanáveis, a anulação de atos ilegais e a revogação de atos discricionários 

inoportunos ou inconvenientes.  

 

Quanto à aplicação de sanções, registre-se que só decorrem do poder hierárquico as 

sanções disciplinares, quais sejam, aquelas aplicadas aos servidores públicos que 

cometam infrações funcionais. Assim, as sanções aplicadas a particulares não têm como 

fundamento o poder hierárquico, afinal, não há hierarquia entre a Administração e os 

administrados. Tais sanções (aos particulares) decorrem do exercício do poder disciplinar 

ou do poder de polícia, conforme o caso. 

 

Já o poder disciplinar pode ser entendido como a possibilidade de a Administração aplicar 

sanções àqueles que, submetidos à sua ordem administrativa interna, cometem infrações.  

No caso da aplicação de sanções a servidores, o poder disciplinar deriva do poder 

hierárquico, pois a autoridade competente para aplicar as sanções disciplinares só detém 

essa prerrogativa porque está acima do agente punido na estrutura hierárquica. Note que, 

quando a Administração pune infrações funcionais de seus servidores, faz uso tanto do 

poder disciplinar como do poder hierárquico. 

 

Dessa forma, há mais uma interpretação possível e, logo, mais de uma alternativa correta. 

 

A banca considerou como certa a alternativa E) Disciplinar e hierárquico, ou seja, 

considerou que as duas informações referem-se aos servidores públicos. Mas o enunciado 

da questão pode ser interpretado de outra forma, que leva a crer que os Poderes utilizados 

são os de polícia e hierárquicos. 

Questão: 28 

28 – A apuração de infrações e à aplicação de penalidades aos servidores públicos 

possuem como fundamento os poderes: 

a) De polícia e hierárquico.  

b) De polícia e disciplinar.  

c) Regulamentar e hierárquico.  

d) Discricionário e de polícia. 

e) Disciplinar e hierárquico.  

Parecer: 

 DEFERIDO- questão anulada 

 

Questão ficou prejudicada em decorrência de incorreção gramatical contida no enunciado 

da questão, o que afastou a correta interpretação e correlação proposta no caso 

apresentado. 

 

 

Questão: 29 

Fundamentação 1: 

 

Com base nas fundamentações apresentadas por meio Lei nº 9.790/1999 e pela Lei nº 

13.014/2014 requer-se que seja efetuado a anulação da respectiva questão número 29. 

Em relação a questão de número 29 compreende-se que a mesma foi formulada de forma 

incompleta e com isso a mesma deverá ser anulada. Quando buscamos junto a Lei nº 

9.790/1999, alterada pela Lei nº13.019/2014, o conceito de “organização da sociedade 

civil de interesse público” ela nos apresenta que PODEM se qualificar como 

“Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público as pessoas jurídicas de direito 

privado sem fins lucrativos que tenham sido constituídas e se encontrem em 

funcionamento regular há, no mínimo, 3 (três) anos, desde que os respectivos objetivos 

sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta Lei. “ , e para 

conseguir tal qualificação ou para se passar a ser CONHECIDA como Organização da 



sociedade civil de interesse público a mesma deve atender a todos os requisitos da Lei nº 

9.790 assim como receber a outorga dessa qualificação. Com isso nem todas as pessoas 

jurídicas de direito privado, sem finalidade lucrativa, instituídas de particulares, a fim de 

desempenharem atividades e serviços não exclusivos do Estado vão ser qualificadas e 

conhecidas como OSCIPs, tal condição está condicionada a que essa pessoa atenda a 

todos os requisitos da Legislação citada e que faça tal requerimento junto ao Ministério da 

Justiça e que receba o deferimento do mesmo, para depois estar apta a realizar/firmar 

termos de parceria com os órgãos públicos. 

Com base no artigo 1º da Lei nº 9.790, trecho esse alterado pela Lei nº 13.014/2019, que 

nos apresenta o seguinte: “Art. 1o Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que 

tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há, no mínimo, 3 

(três) anos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos 

requisitos instituídos por esta Lei.”, podemos compreender que para passar a ser 

conhecida como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público a entidade precisa 

apresentar características/requisitos mais amplos e completos do que o que foi citado na 

formulação da questão nº 29.  

Já nos artigos 3º e 4º da Lei nº 9.790 apresentam-se todos os requisitos que devem ser 

cumpridos pelas entidades interessadas em obter tal qualificação, assim como no artigo 5º 

se apresenta os procedimentos a serem adotados para conseguir tal qualificação junto ao 

Ministério da Justiça, que será o responsável por receber os pedidos, analisar os mesmos e 

deferir ou não tais pedidos. 

Com base no que foi fundamentado percebe-se um equivoco na formulação da questão e a 

torna passível e necessária a sua anulação. 
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Questão: 29 

29 – Pessoas jurídicas de direito privado, sem finalidade lucrativa, instituídas por 

iniciativa de particulares, a fim de desempenharem atividades e serviços não exclusivos 

do Estado e que firmam para isso termo de parceria são conhecidas como: 

a) Serviço social autônomo. 

b) Organização da sociedade civil de interesse público. 

c) Cooperativa. 

d) Entidade de apoio. 

e) Organização social.  

Parecer: 

Indeferido. 

  

Os serviços sociais autônomos não firmam termo de parceria, sendo instituídas mediante 

autorização de lei ou criadas por lei. 

 

As cooperativas são sociedades simples regidas pelo Código Civil. 

 

As entidades de apoio firmam, em regra, convênio com a Administração Pública. 

 

As organizações sociais firmam contrato de gestão. 

 

Portanto, dentre as possibilidades apresentadas, a única que firmam termo de parceria é a 

Organização da sociedade civil de interesse público. 

 

 

Questão: 30 

Fundamentação 1: 

 

Solicita-se a anulação da questão de número 30. 

A abrangência da questão de número 30 traz conceitos que podem ser utilizados em mais 

de uma alternativa. 

As alternativas trazidas pela questão de número 30 fazem referência à diversos conceitos 

trazidos dentro da Auditoria. O enunciado da questão não deixa claro sobre qual desses 



conceitos está se referindo, trazendo conceitos gerais e específicos, sendo que todos eles 

coexistem dentro do "Risco de Auditoria", cuja descrição está na alternativa de letra C. 

Sendo assim, não há uma alternativa que possa ser julgada como sendo 100% correta. 

 

Fundamentação 2: 

 

Anulação de questão. 

Questão 30, cargo de Controle Interno, enunciado confuso. 

Enunciado com redação confusa, dificultando a escolha da resposta. 

Fundamentação 3: 

 

Ante ao exposto, o candidato, respeitosamente, requer ao ilustre examinador a reanálise 

de sua questão, fazendo valer a possibilidade de anulação da questão, ou ainda, a 

consideração de que há duas respostas corretas, como sendo o RISCO DE DISTORÇÃO 

RELEVANTE (“D”) e o RISCO DE CONTROLE (“B”), pois todo o enunciado da 

questão é lucidamente aplicável ao conceito do RISCO DE CONTROLE. 

Ilustríssima banca examinadora, 

 

Na questão 30, o item apontado como correto pelo gabarito preliminar é o “d” – “De 

distorção relevante”. Porém, nesta questão há duas respostas corretas: alternativa “d” e 

“b” – “De Controle”.   

A fundamentação do pedido decorre do que é expresso na NBC TA 200 (R1). 

 

O fato é de que o enunciado dividiu a questão em dois itens: 

- “se refere à suscetibilidade de afirmações a respeito de transações, saldos contábeis ou 

divulgações conterem distorções relevantes”; 

- “o risco é também composto [...] à possibilidade de que os CONTROLES INTERNOS 

adotados não sejam eficazes para prevenir [...]”; 

 

No primeiro item, a banca tentou trazer o conceito de risco INERENTE, entretanto, houve 

equivocadamente a supressão da expressão “ANTES DA CONSIDERAÇÃO DE 

QUAISQUER CONTROLES RELACIONADOS” após a palavra “relevantes” na frase 

“se refere à suscetibilidade de afirmações a respeito de transações, saldos contábeis ou 

divulgações conterem distorções relevantes”.  

 

O risco INERENTE pressupõe que não haja controles relacionados, e percebe-se que este 

enunciado, ao retirar a mencionada expressão não deixa claro se está considerando ou não 

os CONTROLES da entidade, podendo ser aplicável ao risco de CONTROLE, pois o 

risco de CONTROLE também se refere à suscetibilidade de afirmações a respeito de 

transações, saldos contábeis ou divulgações conterem distorções relevantes. O fator 

determinante que diferencia os riscos DE CONTROLE de RISCO INERENTE é 

justamente a possibilidade de considerar ou não os controles internos da entidade. 

Já que na primeira parte da questão o conceito pode ser aplicável ao risco DE 

CONTROLE e na segunda parte, se tratar especificamente do risco DE CONTROLE, é 

prontamente cabível a assertiva RISCO DE CONTROLE, bem como a de RISCO DE 

DISTORÇÃO RELEVANTE, por se tratar do conceito geral. 
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Fundamentação 4: 

 

Correção do gabarito para letra B. 

QUESTÃO 30 - Gabarito errado. 

De acordo com o Manual de Auditoria Financeira do Tribunal de Contas da União, 

localizado no endereço - https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/manual-de-auditoria-

financeira.htm, em sua página 33 e tópico 84, segue a definição de RISCO DE 

CONTROLE: "O risco de controle (RC) é a possibilidade de que os controles internos 

adotados pela administração não sejam eficazes para prevenir, detectar e corrigir 

tempestivamente distorções nas afirmações que, individualmente ou em conjunto com 

outras distorções, possam ser relevantes." Portanto, o conceito se refere ao enunciado da 

referida questão de número 30, e a alternativa correta seria a de letra "B - RISCO DE 

CONTROLE". Segue print da página do Manual do TCU. 
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Fundamentação 5: 

 

Tendo em visto o explicado acima, solicito a anulação da questão 30. 

Devido a questão 30 da prova Tecnico de Controle interno possuir resposta incompleta  

conforme demonstro abaixo: 

O risco de distorção relevante é composto dos riscos inerentes e de controle. 

Segundo o comando da questão ;" Essas definições apresentam o risco:' , Devido o 

enunciado essa definição apresentam os riscos de distorção relevante, inerente e de 

controle, não tendo alternativa que contemple os três 

Fundamentação 6: 

 

Solicita-se a anulação da questão, por não haver conceito suficiente para afirmar que a 

resposta correta é o risco de distorção relevante, uma vez que o conceito do risco inerente 

apresentado pela NBC TA 200 vai além daquele exposto pela banca. 

A banca considerou que a resposta correta é a alternativa D) Risco de Distorção 

Relevante, mas ao expor o conceito do Risco Inerente, não consagrou sua principal 

condição, que ele existe antes da consideração de quaisquer controles relacionados, 

conforme NBC TA 200. 

Ao elaborar sua questão, a banca apresenta parte do conceito do Risco Inerente e o Risco 

de controle, que em conjunto (quando completos) podem ser definidos como o risco de 

distorção relevante, como se vê na fórmula: RDR = RI x RC. 

Para tanto, a NBC TA 200 detalha de maneira completa o conceito que a banca trouxe 

parcialmente e que considera correto: 

(n) Risco de distorção relevante é o risco de que as demonstrações contábeis contenham 

distorção relevante antes da auditoria. Consiste em dois componentes, descritos a seguir 

no nível das afirmações:  

(i) risco inerente é a suscetibilidade de uma afirmação a respeito de uma transação, saldo 

contábil ou divulgação, a uma distorção que possa ser relevante, individualmente ou em 

conjunto com outras distorções, antes da consideração de quaisquer controles 

relacionados;  

(ii) risco de controle é o risco de que uma distorção que possa ocorrer em uma afirmação 

sobre uma classe de transação, saldo contábil ou divulgação e que possa ser relevante, 

individualmente ou em conjunto com outras distorções, não seja prevenida, detectada e 

corrigida tempestivamente pelo controle interno da entidade. 

Ao expor o risco inerente a banca não apresenta a parte principal do conceito: "antes da 

consideração de quaisquer controles relacionados; ". 

 

O enunciado da questão não menciona que o Risco inerente existe antes da consideração 

de quaisquer controles relacionados. Ou seja, não descrimina se a suscetibilidade de 

afirmações a respeito de transações, saldos contábeis ou divulgações conterem distorções 

relevantes a que se referem, são consideradas antes, concomitantemente ou depois da 

consideração de quaisquer controles relacionados. 

Disso, vê-se que o procedimento de auditoria poderia até mesmo estar comprometido, 

pois, embora, as NBCs TA geralmente não se referirem ao risco inerente e ao risco de 

controle separadamente, mas uma avaliação combinada dos “riscos de distorção 

relevante”, a NBC TA 200 traz em seu texto que a NBC TA 540, item 16, requer a 

avaliação separada do risco inerente e do risco de controle para fornecer a base para o 

planejamento e a realização de procedimentos adicionais de auditoria para responder aos 

riscos avaliados de distorção relevante, incluindo riscos significativos, para as estimativas 

contábeis no nível de afirmações, de acordo com a NBC TA 330, item A7(b). Ao 

identificar e avaliar os riscos de distorção relevante para classes de transações, saldos 

contábeis ou divulgações significativas que não de saldos contábeis, o auditor pode fazer 

avaliações separadas ou combinadas do risco inerente e do risco de controle, dependendo 

das técnicas de auditoria ou metodologias e considerações práticas. 

 

Então vejamos, se auditor levar em conta a parcialidade do texto apresentado na questão, 

ele poderia equivocar-se em seu relatório, dizendo que as demonstrações contábeis 

estavam livre de distorção relevante, quando na verdade, se aplicasse o conceito 

completo, poderia encontrar distorção que, em separado ou conjuntamente com outra 



evidência de auditoria, seria relevante. Vê-se, até mesmo, que o próprio Risco de Controle 

poderia estar comprometido, a depender de como a auditoria fosse realizada. 

Dessa forma, o conceito do Risco de Distorção Relevante é parcialmente apresentado, não 

podendo se considerar subentendido pela questão, pois não apresenta o Risco Inerente ao 

todo. 

 

Além disso, embora não acredite que a banca tenha formulado a questão propositalmente 

ao apresentar o sentido parcial do conteúdo da norma, não seria difícil expor o conceito 

adequado na questão, evitando que o leitor não responda corretamente a pergunta por dela 

saber que a parcialidade não atende o todo do risco de auditoria, tanto no caso pratico 

como teórico. 

Fundamentação 7: 

 

Correção do gabarito da questão 30 pata a letra B. 

A questão 30 está equivocada. Na primeira frase ele faz referência ao risco de distorção 

relevante, mas na segunda frase ele fale de outro componente que faz parte do risco da 

distorção e claramente é esse componente que a questão está pedindo. Vejamos a 

reprodução do item II das definições de risco de distorção relevante na página 31 da 

NBC: ii) risco de controle é o risco de que uma distorção que possa ocorrer em uma 

afirmação  

sobre uma classe de transação, saldo contábil ou divulgação e que possa ser relevante,  

individualmente ou em conjunto com outras distorções, não seja prevenida, detectada e  

corrigida tempestivamente pelo controle interno da entidade. 

https://s3-sa-east-
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Questão: 30 

30 – O risco é composto de um componente que se refere à suscetibilidade de afirmações 

a respeito de transações, saldos contábeis ou divulgações conterem distorções relevantes; 

o risco é também composto por outro componente, que se refere à possibilidade de que os 

controles internos adotados não sejam eficazes para prevenir, detectar e corrigir 

tempestivamente distorções nas afirmações que, individualmente ou em conjunto com 

outras distorções, possam ser relevantes. Essas definições apresentam o risco: 

a) Inerente. 

b) De controle. 

c) De auditoria. 

d) De distorção relevante. 

e) De detecção.  

Parecer: 

 Indeferido. 

 

Conforme a NBC TA 200, o risco de distorção relevante se consiste em dois 

componentes: risco inerente e risco de controle. A questão trouxe o conceito dos dois 

componentes, que juntos formam o risco de distorção relevante. 

 

Risco de distorção relevante é o risco de que as demonstrações contábeis contenham 

distorção relevante antes da auditoria. Consiste em dois componentes, descritos a seguir 

no nível das afirmações: 

(i) risco inerente é a suscetibilidade de uma afirmação a respeito de uma transação, saldo 

contábil ou divulgação, a uma distorção que possa ser relevante, individualmente ou em 

conjunto com outras distorções, antes da consideração de quaisquer controles 

relacionados; 

(ii) risco de controle é o risco de que uma distorção que possa ocorrer em uma afirmação 

sobre uma classe de transação, saldo contábil ou divulgação e que possa ser relevante, 

individualmente ou em conjunto com outras distorções, não seja prevenida, detectada e 

corrigida tempestivamente pelo controle interno da entidade. 

 

 

 

 


