Ofício nº 43/2019.
Lobato, 13 de maio de 2019.
Senhor Presidente,
A empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda., após a análise dos recursos
interpostos, decide sob os seguintes fundamentos:
CARGO/QUESTÃO
Contador e Engenheiro
Civil / 01

Engenheiro Civil / 04

Engenheiro Civil / 05

Engenheiro Civil / 07

Contador, Engenheiro
Civil e Médico / 08
Contador / 09

RESULTADO
RECURSOS – CARGOS DO PERÍODO DA MANHÃ
INDEFERIDO: Requer-se a anulação da questão, alegando-se que não há classificação
teórica constante nas alternativas. O enunciado da questão apenas solicita a
classificação da crônica, não sua classificação de acordo com os cânones literários. Sua
classificação como "crônica do cotidiano", inclusive, oferece indícios aos candidatos
de que seria a alternativa coerente, uma vez que os próprios requerentes, em suas
argumentações, determinam a característica de ser "cotidiana" à crônica.
INDEFERIDO: A alternativa C) Há um advérbio de causa de um de negação na
terceira oração. é questionada sua digitação, contudo, não é a alternativa correta do
gabarito oficial, porque não há advérbio de causa nem advérbio de negação na oração
solicitada para análise, não induzindo ao erro. Somente a alternativa A) é correta.
INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa C) “O trocador veio à frente do ônibus
explicando que como iríamos passar pela orla marítima teríamos que aprender”. é
correta, não a alternativa D) “Obedecendo ao painel luminoso que dizia “aperte os
cintos e não fume”.” Na alternativa C), os dois termos "que" exercem a função de
conjunção, em função dos verbos a que se relacionam - explicar e ter -, o que lhes dá a
mesma classificação dos demais termos expressos nas alternativas A) e B). Apenas na
alternativa
D)
o
termo
"que"
exerce
a
função
de
pronome
relativo, a relacionar-se à construção "painel luminoso".
INDEFERIDO: Alega-se que as alternativas B) Em III, há oração com sujeito
indeterminado. e D) Em II, há oração sem sujeito. estão corretas. A alternativa D)
afirma que na proposição II – Anoitecia quando chegamos ao leblon. há oração sem
sujeito. Há de se esclarecer que oração sem sujeito não é a mesma coisa de oração com
sujeito indeterminado. O que ocorre na proposição é a apresentação de duas orações:
1) "anoitecia", oração com sujeito indeterminado; 2) "chegamos ao Leblon", oração
com sujeito determinado pela flexão verbal na primeira pessoa do plural.
DEFERIDO: ANULAR a referida questão. Estender a referida anulação para os cargos
de Assistente Social, Enfermeiro, Fiscal Municipal e Técnico em Vigilância Sanitária.
INDEFERIDO: Alega-se que as alternativas A) Todo o indivíduo gosta de ser bem
tratado. e C) Estuda, se não a chance de passar é mínima. estão corretas. A alternativa
A) não está gramaticalmente correta, conforme determina o enunciado da questão, por
não se empregar o artigo definido junto ao pronome indefinido variável "todo", apesar
de alguns gramáticos afirmarem seu uso informal. Como a questão trata da forma
gramatical correta, não há, no português escrito padrão atual, a possibilidade de a
alternativa ser correta. A alternativa C) apresenta a grafia incorreta de "se não", que
deveria ser "senão", a torná-la incorreta.

Contador / 10

Enfermeiro / 12

Engenheiro Civil / 13

INDEFERIDO: Solicita-se a troca do gabarito da alternativa D) para a alternativa A),
alegando-se que os verbos sentir e falar não exigem crase, em função de suas
regências. No caso, não há de se falar em regência verbal, mas, sim, de construções
gramaticais da língua portuguesa que exigem o acento de crase: "à vontade" e "às
claras".
INDEFERIDO: O próprio candidato afirma que o IE (Internet Explorer) é original de
fábrica, portanto é coerente afirmar que o IE é instalado por padrão. O fato do usuário
poder alterar o navegador não invalida a questão, considerando ainda as premissas
que:
a) O Internet Explorer já é instalado como navegador padrão;
b) Em nenhuma outra afirmativa é apresentado uma outra opção de navegador que
poderia confundir o candidato.
INDEFERIDO: Os recursos de alinhamento estão descritos no site oficial da Microsoft
de forma gráfica no endereço https://support.office.com/pt-br/article/alinhar-textoou-ajustar-as-margens-em-uma-caixa-de-texto-894aee89-f059-4569-b0a3df87699dee02 e o item “Justificar” está presente com as outras possibilidades de
alinhamento de texto.
https://support.office.com/pt-br/article/alinhar-ou-justificar-texto-b9096ed4-73234ff3-921a-1ba7ba31faf1

DEFERIDO: ANULAR a referida questão. Estender a referida anulação para os cargos
de Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Médico e Técnico em Vigilância Sanitária,
bem como para a questão 20 do cargo de Fiscal Municipal.
Engenheiro Civil / 19 INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão.
Contador, Engenheiro INDEFERIDO: Não existe incorreção na referida questão (Ver. Art. 73 e incisos I a III
Civil e Técnico em da Lei Orgânica Municipal).
Vigilância Sanitária /
23
Assistente Social / 18
INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão.
Assistente Social / 31
INDEFERIDO: Questão plenamente abrangida pelo conteúdo programático:
"Estratégias de ação em serviço social e os instrumentos de intervenção do
profissional".
Assistente Social / 32
DEFERIDO: ANULAR a referida questão.
Contador / 25
INDEFERIDO: Não existe incorreção na referida questão.
Contador / 40
DEFERIDO: ANULAR a referida questão.
Enfermeiro / 28
INDEFERIDO: De acordo com a literatura disponível (inclusive nas literaturas
apresentadas pela candidata requerente do recurso) a definição da alternativa B)
Frequência abaixo dos padrões de normalidade.” refere-se ao termo BRADICARDIA e
não ao pulso filiforme como solicita a questão.
Enfermeiro / 33
INDEFERIDO: De acordo com o Caderno de Saúde Coletiva do Ministério da Saúde
(2002), na edição de Profissionalização de Auxiliares de Enfermagem, disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/profae/saude_coletiva.pdf
Temos na página 47: “O doente relata diminuição da sensibilidade no local da lesão e
queixa-se de mal estar geral, dor, cefaleia e febre. Com o agravamento do quadro,
ocorrem crises convulsivas, excitabilidade diante de estímulos luminosos ou sonoros,
dilatação das pupilas e sudorese. A sialorréia está presente e a deglutição é
Engenheiro Civil / 15

Enfermeiro / 36
Enfermeiro / 38
Engenheiro Civil / 27

Engenheiro Civil / 31

Engenheiro Civil / 33

prejudicada por espasmos da musculatura da faringe e do esôfago”.
Portanto, a informação da sialorréia é correta, porém não anula a presença da
sudorese, conforme solicita a candidata.
DEFERIDO: ALTERAR a alternativa correta da referida questão para letra “D”.
DEFERIDO: ALTERAR a alternativa correta da referida questão para letra “B”.
INDEFERIDO: Segundo o Livro "Materiais de Construção de Moema Ribas Silva - no
item Propriedades físicas dos agregados afirma que as propriedades porosidade,
permeabilidade e absorção influem grandemente na propriedade química, na
resistência mecânica, na elasticidade, na massa específica dos grãos e na aderência
entre aglomerante e o grão. Para uma construção isolante térmica, deve ser usado
material finamente poroso e mau condutor de calor. A permeabilidade é a capacidade
que tem o material de permitir a passagem de gases ou líquidos, em particular a água.
A absorção é a capacidade dos materiais de absorver e reter a água. No caso de dosar
concretos com agregados completamente secos, deve-se levar em conta a água
absorvida por eles, somando-se a água necessária ao traço. A textura superficial
depende da textura interna, da estrutura e da composição do material dos grãos e
também do resultado do processo de impacto e abrasão ao qual o grão foi submetido.
Partículas alongadas e chatas produzem concreto com pior trabalhabilidade, maior
consumo de cimento e menor resistência e durabilidade. Grãos contendo minerais
argilosos mudam de volume com a umidade. O coeficiente de dilatação térmica de um
agregado é elemento que influi na dilatação do concreto, que é significante porque os
esforços resultantes das variações de temperatura devem ser calculados. Uma rocha
pode ser fraca porque seus grãos constituintes não são bem interligados ou
cimentados, ou porque é composta de substâncias fracas e a resistência a compressão
simples é uma característica importante das rochas. A elasticidade é a capacidade que
tem o material de retornar a sua forma inicial após a retirada do carregamento, e os
agregados contém características elásticas devido ao tipo e tamanho de agregado. A
compacidade é a proporção dos volumes ocupados pelos grãos, ou seja, uma síntese do
que diz que é a relação entre o volume compactado e o volume total, dado em
porcentagem.
INDEFERIDO: Os elementos que compõem uma tesoura recebem diversas
denominações, conforme observa-se:
Item 1: Perna, Empena ou Asa.
Item 2: Pendural.
Item 3: Escora ou Asna.
Item 4: Linha.
Item 5: Suspensório, Montante, Tirante ou Pontalete.
O item 1 são as peças de sustentação da terça, indo do ponto de apoio da tesoura do
telhado ao cume, geralmente trabalham a compressão.
O item 3 são peças de ligação entre a linha e a perna, encontram-se, geralmente, em
posição oblíqua ao plano da linha. Geralmente trabalham a compressão.
A palavra “geralmente” remete que essas peças trabalham a compressão,
independentes das cargas recebidas.
INDEFERIDO: Pintura a Látex (PVA) – a tinta látex tem sua composição à base de
copolímeros de PVA (acetato de polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de
secagem ao ar. Os copolímeros são polímeros formados por mais de um tipo

Engenheiro Civil / 34

Engenheiro Civil / 35

Engenheiro Civil / 36
Engenheiro Civil / 38

Engenheiro Civil / 39
Engenheiro Civil / 40

monômeros (pequenas moléculas capazes de se ligarem com outros monômeros). Se
um monômero adequado é polimerizado em emulsão, o produto imediato é látex,
bastante similar ao látex da borracha natural. As tintas à base de PVA, usadas em
pinturas de alvenarias interiores e exteriores, foram as que tiveram maior aceitação e
passaram a dominar o mercado de tintas emulsionadas (emulsões de polímeros –
látex). A sigla de acetato de polivinila (nos livros didáticos voltados para Engenharia
Civil) é PVA.
INDEFERIDO: Devido aos esforços ativos e reativos, a estrutura está em equilíbrio, ou
seja, não se movimenta. Apesar de a estrutura estar em equilíbrio, ela poderá até se
romper se os efeitos dos esforços ativos e reativos levarem a sua desintegração de
material. Para chegar as tensões que levam, ou não, ao colapso da estrutura, tem que
haver um efeito intermediário, causado pelos esforços ativos e reativos. Esses esforços
internos solicitantes gerarão, no final, tensões de tração, compressão, cisalhamento e
torção.
Em síntese os tipos de esforços nas estruturas são:
- Esforços ativos: forças e momentos fletores e de torção.
- Esforços reativos.
- Esforços internos solicitantes: força normal de compressão a seção, força normal de
tração a seção, força tangencial a seção, momentos fletores e momentos de torção.
- Esforços internos resistentes: tensão de compressão, tensão de tração, tensão de
cisalhamento e tensão de torção.
INDEFERIDO: Existem dois tipos de escoamento para os fluídos reais, laminar e
turbulento, os quais são regidos por leis diferentes da Mecânica dos Fluídos. No âmbito
da Mecânica dos Solos, interessa apenas o escoamento laminar, no qual as partículas
dos fluídos se movem em camadas, segundo trajetórias retas e paralelas. Na
permeabilidade dos solos o escoamento laminar fica determinado por uma velocidade
critica, abaixo do qual toda a tendência da turbulência é absorvida pela viscosidade do
fluído. A afirmativa I está incorreta porque deveria ser ABAIXO em vez de ACIMA e
ABSORVIDA em vez de SEGREGADA.
INDEFERIDO: Ver resolução da questão abaixo. *
INDEFERIDO: As articulações são uma classificação dos tipos de apoio e o item
“apoios e vínculos” fazem parte do programa de provas para o concurso de Engenheiro
Civil, como observa-se na parte de Resistência dos Materiais retirada do programa de
provas: “Resistência dos Materiais: tensões normais e tangenciais: deformações; teoria
da elasticidade; análise de tensões; tensões principais; equilíbrio de tensões;
compatibilidade de deformações; relações tensão x deformação - Lei de Hooke; Círculo
de Mohr; tração e compressão; flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e
flambagem. Análise Estrutural: esforços seccionais - esforço normal, esforço cortante e
momento fletor; relação entre esforços; apoios e vínculos; diagramas de esforços;
estudo das estruturas isostáticas (vigas simples, vigas gerber, quadros). “
DEFERIDO: ALTERAR a alternativa correta da referida questão para letra “C”.
INDEFERIDO:
Afirmativa I – A instalação primária de esgoto é o conjunto de tubulações e
dispositivos onde tem acesso gases provenientes do coletor público ou dos
dispositivos de tratamento. O conceito da afirmativa I é para Instalação Secundária de
Esgoto.

Afirmativa II – Fecho hídrico é a camada líquida, de nível constante, que em um
desconector veda a passagem dos gases. O desconector é um dispositivo provido de
fecho hídrico, destinado a vedar a passagem de gases no sentido oposto ao
deslocamento do esgoto. O sifão é o desconector destinado a receber efluentes do
sistema predial de esgoto sanitário. A afirmativa está incorreta porque afirma que o
fecho hídrico é um desconector, sendo que ele é apenas a camada líquida existente
nesse desconector.
Afirmativa III – Tubulação de ventilação primária é o prolongamento do tubo de queda
acima do ramal mais alto a ele ligado e com extremidade superior aberta a atmosfera
situada acima da cobertura do prédio. Afirmativa correta.
Médico / 28
DEFERIDO: ALTERAR a alternativa correta da referida questão para letra “D”.
Médico / 29
DEFERIDO: ALTERAR a alternativa correta da referida questão para letra “B”.
Técnico em Vigilância DEFERIDO: ALTERAR a alternativa correta da referida questão para letra “B”.
Sanitária / 34
RECURSOS – CARGOS DO PERÍODO DA TARDE
Assistente
INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa correta é B) Um conto histórico que relata
Administrativo
e exacerbações., pois o personagem do texto apresenta exacerbações sobre seus fatos
Professor / 01
históricos. O texto não se classifica como conto histórico, porque não relata um fato
histórico da história oficial do país, mas, sim, um relato de memória da personagem.
Assistente
INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa correta é B) Adição, pois o termo "e", em
Administrativo
e "Ponciano gosta de sua casa e vai morar com sobrinho, por um tempo.", não estabelece
Odontólogo / 07
sentido de contradição, mas, sim, de adição. O termo em destaque, na proposição
apresentada para análise, estabelece sentido de contradição, sendo possível
de substituição por outros termos, como mas, porém etc., com a mesma qualidade
sintática e semântica. Na proposição, há uma contradição estabelecida, uma vez que a
afirmação inicial é de que "Ponciano gosta de sua casa". se ele gosta de sua casa, ali
deveria ficar. Com a segunda proposição "vai morar com seu sobrinho", estabelece-se a
contradição, marcada pelo termo "e".
Assistente
DEFERIDO: ANULAR a referida questão. Estender a anulação da referida questão para
Administrativo / 12
o cargo de Odontólogo.
Assistente
INDEFERIDO: Não existe incorreção na referida questão.
Administrativo / 15
Assistente
INDEFERIDO: Não existe incorreção na referida questão.
Administrativo / 24
Assistente
INDEFERIDO: Não existe incorreção na referida questão (Ver. Art. 3º da Lei Orgânica
Administrativo / 26
Municipal).
Assistente
DEFERIDO: ALTERAR a alternativa correta da referida questão para letra “B”.
Administrativo / 28
Assistente
INDEFERIDO: Não existe incorreção na referida questão.
Administrativo / 33
Professor / 17
DEFERIDO: ANULAR a referida questão.
Professor / 22
DEFERIDO: ANULAR a referida questão.
Professor / 24
INDEFERIDO: A questão refere-se exatamente à BNCC, independente ou não de o
documento estar implantado completamente, pois é isso que a questão pede. Além do
mais, os anos finais do ensino fundamental referem-se às séries, a partir do 6º ano, até
o 9º ano, etapas em que o aluno deverá desenvolver outras habilidades. Portanto, não

Odontólogo / 29
Odontólogo /33

há controvérsia nesta questão, e a alternativa correta é a D.
INDEFERIDO: Não existe incorreção na referida questão.
INDEFERIDO: De acordo com PUCCI& REIG, 1944, os canais radiculares receberam
designações de acordo com as ramificações e fusões dos canais. Canal acessório é uma
designação de canal radicular, não existe a possibilidade de desembocar em região
coronária. Neste contexto, o termo superfície externa do dente se refere a porção
externa radicular (termo implícito), considerando que há canais que desembocam em
outros canais e não saem na superfície externa do dente. A interpretação de texto e
conhecimento de termos acima referidos faz parte da prova.

*

Atenciosamente,

KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda.

