
 

 

 
Ofício nº 93/2019. 

Lobato, 23 de setembro de 2019. 
 
Senhor Presidente, 

 
 
A empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda., após a análise dos recursos 

interpostos contra o gabarito preliminar das provas escritas objetivas aplicadas no dia 08 de 
setembro de 2019 decide sob os seguintes fundamentos: 

 
CARGO/QUESTÃO RESULTADO 

RECURSOS - PERÍODO DA MANHÃ 
Médico Veterinário e outros / 
01 

INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa correta é C) Há uma dissertação 
epistemológica sobre conceito filosófico soberbo. O texto apresentado para 
avaliação na prova de língua portuguesa é um ensaio, não é uma dissertação. 
Nele, não há discussão epistemológica sobre conceito filosófico soberbo, pois o 
termo "companheiro" é descrito em sua etimologia, isto é, em sua origem. Não 
há no texto qualquer manifestação de soberba por parte do autor em seu 
texto. 

Contador e outros / 02 INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa B) "Interessante reparar, antes de 
mais nada, que o ato de participar nunca é feito sozinho" é correta, a apresenta 
oração subordinada adjetiva explicativa. Nessa alternativa não há emprego de 
oração subordinada adjetiva, mas, sim, há oração subordinada substantiva 
objetiva direta: interessante reparar que o ato de participar nunca é feito 
sozinho.  

Assistente Social, Contador, 
Engenheiro Agrônomo, 
Procurador Municipal e 
outros / 03 

INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa C) "Participação, essa é a palavra de 
ordem." não apresenta aposto explicativo. Também se alega que as 
alternativas A) "O ato de participar nunca é feito sozinho; não é um ato isolado 
de alguém que não tem companhia"., B) "Mas uma verdadeira convivência, um 
viver com os outros." e D) "Interessante reparar, antes de mais nada, que o ato 
de participar nunca é feito sozinho". são corretas. Na alternativa A) não é 
possível apresentar-se um aposto explicativo em função do emprego da 
pontuação de ponto e vírgula, que não exprime noção sintática de 
complemento na oração principal. Em B) não há aposto explicativo, há uma 
explicação com introdução de novo sentido, não o de convivência, porém, o de 
viver com outras pessoas, conceitos distintos. Em D), a expressão "antes de 
mais nada" é uma locução adverbial de modo, não é um aposto explicativo.  

Assistente Social, Controlador 
Interno, Engenheiro Civil e 
outros / 04 

INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa correta é B) Locução sinonímica., não 
a alternativa E) Locução adverbial. A expressão que introduz o texto é "volta e 
meia", uma locução adverbial de tempo, que não exerce função de sinônimo a 
nenhum termo do texto, uma vez que é termo introdutório do texto e da frase. 
Além disso, solicita-se a anulação da questão por não apresentar entre aspas 
os termos do texto que são analisados. O enunciado da questão evidencia que 
é avaliada "a expressão que introduz o texto", portanto, não há possibilidade 



 

 

de incorrer em erro, uma vez que a expressão inicial do texto é "volta e meia", 
explicitamente marcada.  

Assistente Social, Conciliador 
de Defesa do Consumidor, 
Contador, Engenheiro 
Agrônomo, Procurador 
Municipal e outros / 05 

INDEFERIDO: Alega-se que as alternativas A) Dúvida e E) Conceituação são 
corretas. A proposição analisada na questão "você já pensou sobre o 
significado dessa palavra?" é retirada do texto avaliado na prova de língua 
portuguesa, expresso nos trechos "o solidário é companheiro; você já pensou 
sobre o significado dessa palavra? ela vem do latim, cum-panere, e significa 
algo mais ou menos como “aqueles que comem juntos o pão da vida”." neste 
aspecto, o sentido manifesto pela pontuação avaliada é de curiosidade, não 
seria de dúvida, nem de conceituação, pois, não se deixa o leitor na dúvida 
sobre o significado da palavra, muito menos serve como manifestação de 
conceituação de termo. No texto, a pontuação exerce o sentido de interlocução 
com o leitor, a exortá-lo a uma curiosidade, uma propensão estilística do autor 
do texto. 

Engenheiro Agrônomo, 
Procurador Municipal e 
outros / 06 

INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa A) O mestre se propôs revisar os 
manuscritos. não é correta, sendo corretas as alternativas C) O mestre voltará 
daqui há dez minutos. e D) O mestre está à par do assunto. A alternativa C) não 
é correta gramaticalmente porque a expressão "voltará daqui há dez minutos" 
não admite o verbo haver, sendo que no seu lugar seria a preposição "a". A 
alternativa D) não é correta por apresentar acento de crase na expressão "a 
par". A alternativa A) é correta  pois o verbo "revisar", na construção 
analisada, solicita objeto direto: revisar alguma coisa: 'revisar os 
manuscritos".  

Arquiteto, Procurador 
Municipal e outros / 08 

INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa correta é C) Conjunção condicional e 
conjunção condicional., para atender à solicitação da questão "8. Em "se os 
alunos quisessem, saberiam se as alternativas estavam falsas.", os termos "se" 
são respectivamente". O segundo termo "se", na construção "saberiam se as 
alternativas estavam falsas", introduz uma oração subordinada ao verbo 
"saber", sendo classificada como conjunção integrante, não exercendo, neste 
caso específico, a função de conjunção condicional. 

Médico Veterinário e outros / 
09 

INDEFERIDO: Alega-se que não há no programa de língua portuguesa o termo 
"proposições", solicitando-se a anulação da questão "9. Assinale o que é 
correto sobre as proposições.". O termo é empregado no sentido de 
"construções retiradas do texto", conforme são apresentadas, inclusive, nas 
alternativas. O termo apresenta sentidos diversos, sendo, na questão, 
específico para as construções textuais.  

Controlador Interno, 
Procurador Municipal  e 
outros / 10 

INDEFERIDO: Alega-se que as alternativas B) A personagem. e D) A rádio. são 
corretas. Os dicionários de língua portuguesa estabelecem que os substantivos 
“personagem” e “rádio” são grafados com duas possibilidades: no masculino e 
no feminino. Entre as alternativas, apenas a alternativa E) A omoplata é 
grafada exclusivamente como sendo do gênero feminino.  

Contador, Médico Veterinário, 
Procurador Municipal e 
outros / 11 

INDEFERIDO: A questão não comporta interpretação por se tratar de “letra 
oficial do Hino do Município de Campo Verde.” 

Médico Veterinário / 12 INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão. 
Assistente Social, Médico INDEFERIDO: Mitologia Grega e Romana são partes de aspectos históricos 



 

 

Veterinário, Procurador 
Municipal e outros / 13 

quanto culturais de "conhecimentos gerais", especialmente porque suas 
histórias ainda são recontadas, são relativamente populares e mesmo seus 
nomes e símbolos estão presentes em instituições e empresas. Zeus e Júpiter 
(e outras casos que podem ser citados, como Urano e Céu ou Hades e Plutão) 
não são  a mesma divindade, assim como outros casos de equivalência ou 
tradução. Autores Romanos faziam uso frequente da prática de "interpretatio" 
(nesse caso, interpretatio graeca), onde adaptavam histórias e práticas 
religiosas de outros povos para aqueles que lhes eram mais familiares e não 
apenas divindades gregas passaram por esse processo - divindades 
germânicas, célticas, fenícias/semíticas e egípcias passaram por isso. Além, a 
separação de ambas mitologias para fins acadêmicos e didáticos é prática 
comum. 

Engenheiro Agrônomo / 18 INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão. 
Arquiteto / 36 INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão. 
Assistente Social / 30 INDEFERIDO: A afirmativa II não deixa de estar correta, uma vez que as 

equipes de referência são constituídas considerando-se “o número de famílias 
e indivíduos referenciados no território”. Tal afirmativa trata das equipes de 
referencia de forma geral, não alterando o texto, nem seu sentido original, 
estando de acordo com a NOB-RH/SUAS (2006). 

Assistente Social / 35 INDEFERIDO: Em análise do recurso proposto pela candidata, verificou-se 
que a presença ou não do termo “continuada” não altera o sentido, e nem o 
entendimento de que a assertiva se tratava de uma entidade de 
assessoramento, sendo os demais tipos previsto no Art. 3º da LOAS (Lei 
8742/1993), entidades totalmente diferente desta modalidade, não havendo 
portanto, margem para dúvidas de que a questão se remete a esse tipo de 
entidade socioassistencial. 

Conciliador de Defesa do 
Consumidor / 26 

INDEFERIDO: De acordo com o que prevê o CDC em seu Art. 27, o início do 
prazo prescricional para reparação dos danos causados aos consumidores por 
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos (fato 
do produto) se dá a do conhecimento do dano e de sua autoria. A alternativa 
“E” da questão 26 está incorreta por que prevê como início do prazo 
prescricional o momento em que ficar evidenciado o defeito. Referida 
circunstância é totalmente distinta e refere-se ao início do prazo decadencial 
para que o consumidor reclame por vícios do produto, não havendo qualquer 
contradição ou ambiguidade em termos ou expressões, já que a questão 
reproduz a letra da lei e o enunciado assim o exige do candidato. 

Conciliador de Defesa do 
Consumidor / 27 

DEFERIDO: Anular a referida questão. 

 
Conciliador de Defesa do 
Consumidor / 33 

DEFERIDO: Anular a referida questão. 

 
Contador / 26 INDEFERIDO: A alternativa A) é correta (Ver pg. 9 item 3.2.1 do Manual 

Técnico do Orçamento (2020). 
Contador / 27 DEFERIDO: Alterar a alternativa correta para letra A). 
Contador / 31 INDEFERIDO: Ver MCASP 8ª ed, página 45)  



 

 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/695350/CPU_MCASP
+8ª%20ed+-+publicação_com+capa_2vs/4b3db821-e4f9-43f8-8064-
04f5d778c9f6 

Contador / 32 INDEFERIDO: Art. 13 da Lei 4.320/64 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/l
eis/l4320.htm e MCASP 
8ª ed, página 94 http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/695
350/CPU_MCASP+8ª%20ed+-+publicação_com+capa_2vs/4b3db821-e4f9-
43f8-8064-04f5d778c9f6 

Contador / 40 INDEFERIDO: Temos:  
16.000,00 de entradas 
-(2.000,00)  de pagamentos 
= 14.000,00 de saldo financeiro 
Considerando que, a inscrição de restos a pagar foi de 10.500,00 (processados 
e não processados) teremos: 
14.000,00  
- 10.500,00 
= 3.500,00 – Superávit Financeiro 

Controlador Interno / 23 INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na afirmativa III. A não menção 
do nome do município não é motivo para que tal afirmativa seja considerada 
incorreta, tendo em vista que não afeta o entendimento da mesma. 

Controlador Interno / 26 DEFERIDO: Anular a referida questão tendo em vista que a Lei Federal 
13.844/2019 modificou ou unificou alguns Ministérios. (Ver Nova redação – 
MTO 2020. “A classificação orçamentária por natureza de receita é 
estabelecida pelo § 4º do art. 11 da Lei nº 4.320, de 1964. No âmbito da União, 
sua codificação é normatizada por meio de Portaria da SOF, órgão do 
Ministério da Economia. A normatização da codificação válida para Estados e 
Municípios é feita por meio de Portaria Ministerial (SOF e STN)).” 

Controlador Interno / 28 INDEFERIDO: – Ver  MCASP 8ª ed,  
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/695350/CPU_MCASP
+8ª%20ed+-+publicação_com+capa_2vs/4b3db821-e4f9-43f8-8064-
04f5d778c9f6 

Controlador Interno / 31 INDEFERIDO: Ver inciso II do Art. 41 da Lei de Finanças Públicas (4.320/64). 
Controlador Interno / 32 INDEFERIDO: A alternativa D) está incorreta tendo em vista que o comando 

da questão se reporta ao Controle Interno e não ao Controle Externo. 
Controlador Interno / 34 INDEFERIDO: Equivoca-se o candidato, vez que aduz que a alternativa B) se 

encontra incorreta. De fato está incorreta, vez que o enunciado da questão 
pede que o candidato "assinale a alternativa incorreta". 

Controlador Interno / 36 INDEFERIDO: De acordo com o que dispõe a alínea "b" do inciso II do §2º do 
Art. 21 da Lei 8.666/93, o prazo mínimo é de 30 (trinta) dias, estando correta 
a alternativa "C". 

Controlador Interno / 38 INDEFERIDO: Equivoca-se a candidata pois o gabarito preliminar apontou 
como correta a alternativa D) e não a B) como informado no recurso. 

Controlador Interno / 39 INDEFERIDO: Equivoca-se a candidata pois o gabarito preliminar apontou 
como correta a alternativa E) e não a A) como informado no recurso. 

Engenheiro Agrônomo / 26 INDEFERIDO: O Acefato pode ser utilizado para diversas culturas, porém o 
produto não é recomendado para controle do ácaro rajado na cultura do 



 

 

tomate. Segundo sua própria bula ele pode ser administrado no controle do 
ácaro vermelho em tomates industriais. 

Engenheiro Agrônomo / 27 INDEFERIDO: O ingrediente ativo clorfenapir não é recomendado para a 
cultura do tomate para o controle do tripes Frankliniella schultzei, como o 
produto comercial Pirate indica 
https://www.agrolink.com.br/agrolinkfito/produto/pirate_189.html 
A amostragem é sim de 20 pontos de amostragem/talhão (Ver: Integração de 
Estratégias e Táticas de Manejo, capitulo 2 de Jair Campos Moraes). 

Engenheiro Agrônomo / 28 DEFERIDO: Anular a referida questão. 
Engenheiro Agrônomo / 30 DEFERIDO: Alterar a alternativa correta para letra A). 
Engenheiro Agrônomo / 35 INDEFERIDO: Essas plantas podem optar pela reprodução apomitica, então 

elas também podem realizar a meiose, não exclusivamente a mitose. 
Engenheiro Agrônomo / 40 DEFERIDO: Anular a referida questão por erro de digitação em seu comando 

(Digitado Lei Federal 9.456/77 quando o correto deveria ser Lei Federal 
9.456/97.) 

Médico Veterinário / 23 INDEFERIDO: Deve-se entender a má qualidade um conjunto de fatores, 
dentro deles, a quantidade de alimento oferecida ao animal. 

Médico Veterinário / 26 INDEFERIDO: A alternativa E) encontra-se clara quanto ao tipo de alimento 
consumido. Em relação ao erro de digitação na alternativa C) o mesmo não 
acarreta prejuízo de entendimento da referida alternativa. 

Médico Veterinário / 29 INDEFERIDO: A cisticercose é transmitida por alimentos contaminados pelos 
ovos da Tênia. O cisticerco é a fase larval da Tênia, sendo assim, a alternativa é 
incorreta. 

Médico Veterinário / 30 DEFERIDO: Anular a referida questão tendo em vista que lábios não 
encontram-se na linha A. 

Médico Veterinário / 32 DEFERIDO: Há duplicidade de alternativas corretas pois o crânio (alternativa 
A)) não faz parte do MRE (Material de Risco Específico). 

Médico Veterinário / 33 DEFERIDO: Como no comando da questão não houve a informação quanto a 
hora e dia da coleta, podem existir outras alternativas corretas. 

Médico Veterinário / 37 DEFERIDO: Anular a referida questão por falha na elaboração do comando da 
questão (O Art. citado não corresponde a legislação vigente). 

Procurador Municipal / 28 INDEFERIDO: Alega a recorrente que o prazo para apresentação de embargos 
à execução fiscal tem o prazo previsto no CPC de 15 (quinze) dias. No entanto, 
referido prazo processual está previsto em lei específica, qual seja, Lei de 
Execução Fiscal (Lei n.º 6.830/1980): 
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados: 
III - da intimação da penhora. 
§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 
execução. 

Procurador Municipal / 34 DEFERIDO: Anular a referida questão pela existência de duas alternativas 
corretas: C) e E).  

Procurador Municipal / 37 INDEFERIDO: Sem razão a candidata, uma vez que o edital prevê 
expressamente, conforme Edital de Retificação 01 de 28/06/2019, houve a 
inclusão da matéria “DIREITO TRIBUTÁRIO: Sistema Tributário Nacional. 
Normas Gerais do Direito Tributário. Sistema Tributário Municipal”junto ao 



 

 

conteúdo programático de conhecimentos específicos. 
RECURSOS - PERÍODO DA TARDE 

Professor - Ensino 
Fundamental - Séries Finais – 
Matemática / 01 

INDEFERIDO: Alega-se que a questão avalia compreensão de texto, item não 
constante no programa de língua portuguesa do edital. A questão trata sobre 
compreensão e interpretação, pois a asserção de que o narrador, no texto, 
conta sua abnegação total não se apresenta textualmente com esses termos, o 
que obriga o leitor-candidato, a interpretar o texto para chegar à resposta 
certa.  

Professor - Ensino 
Fundamental - Séries Finais – 
Matemática / 02 

INDEFERIDO: Afirma-se que a questão apresenta em seu comando 
a afirmação "no texto, o narrador conta sobre", o que não é correto, pois o 
comando da questão expressa "2. No segundo parágrafo, o narrador", o que 
invalida o questionamento apresentado pelo candidato.  

Educador Social, Médico 
Clínico Geral / PSF, Professor 
– Educação Infantil, Professor 
- Ensino Fundamental - Séries 
Iniciais - Escola Municipal 
Santo Antonio, Psicólogo e 
outros / 04 

INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa B) Em I e II, há elementos anafóricos, 
com dupla substituição e repetição textual. não é correta, pois não há 
elementos anafóricos com dupla substituição e repetição textual nas 
proposições I – "Ele está no aludido buraco, unicamente a fim de que vocês 
tenham um marco". e II – "Cá estou no carneiro nº 7..., da 3ª quadra, à direita, 
como vocês devem saber, porque me puseram nele.". Na proposição I, os 
elementos anafóricos apresentados são "ele", que retoma "meu corpo", e 
"vocês", que retoma "meus caros amigos e parentes". Na proposição II, "vocês" 
retoma "meus caros amigos e parentes" e "nele" retoma "no carneiro nº 7", de 
forma textual, como substituição e repetição. Assim, a alternativa B) é correta, 
pois há o emprego de elementos anafóricos com dupla substituição e repetição 
textual. 

Bioquímico, Educador Social,  
Enfermeiro, Médico Clínico 
Geral / PSF, Professor – 
Educação Infantil, Professor - 
Ensino Fundamental - Séries 
Iniciais - Escola Municipal 
Santo Antonio, Psicólogo e 
outros / 05 

INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa correta é a alternativa A) Pronome., 
não a alternativa B) Advérbio., Para a questão "Em "Que lindos presentes eu 
recebi no carneiro nº 7!", o termo destacado é classificado como". O termo 
"que", na proposição analisada, tem a função sintática de advérbio, sendo 
assim classificado pela norma gramatical do português. O advérbio é termo da 
gramática que altera o verbo, o adjetivo e o advérbio. Na proposição analisada, 
o termo "que" altera o adjetivo "lindos", na construção "que lindos presentes". 
O termo não é classificado como pronome, pois não faz a função de substituir 
ou acompanhar um nome, na categoria de adjetivo, mas, sim, neste caso, 
de advérbio modificador do adjetivo "lindos". 

Educador Social, Enfermeiro, 
Médico Clínico Geral / PSF, 
Professor – Educação Infantil,  
Professor - Educação Infantil - 
Recreação e Literatura , 
Professor - Ensino 
Fundamental - Séries Iniciais - 
Escola Municipal Santo 
Antonio, Psicólogo e outros / 
06 

INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa "E) Veja se as flores foram 
entregues." não é correta, mas, sim, a alternativa "C) O leitor deixou-se ir pela 
história do defunto rico.", para a questão "6. Assinale a alternativa em que o 
"se" não é partícula apassivadora." Na alternativa E), o verbo "ver" é transitivo 
direto: "veja isto", no caso, a oração subordinada apresentada como seu objeto 
direto "se as flores foram entregues", iniciada por uma conjunção subordinada 
condicional "se". Na alternativa C) o termo "se" junto ao verbo "deixar" 
é classificado gramaticalmente como um pronome oblíquo, com a função 
de partícula apassivadora. Na construção "o leitor deixou-se ir pela história do 
defunto rico", o verbo "deixar", neste caso, não é reflexivo, pois exige 
complemento, marcado pela construção "ir pela história do defunto rico", uma 
oração subordinada. Para que o verbo fosse reflexivo, o termo "se" teria 



 

 

justamente a função do complemento verbal anunciado. 
Enfermeiro / 07 INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa E) está correta, pois não há descrição 

do estado atual do defunto. A questão pertence à prova de língua portuguesa 
em que há um texto que trata sobre o tema, relacionando-se, portanto, à 
questão avaliada. Nesse sentido, as proposições da questão são relacionadas 
também ao texto. Além disso, a alternativa E) expressa "o defunto rico 
apresentou seus planos, que vieram de encontro aos sonhos dos parentes, 
causando-lhes muitas felicidades pelo conteúdo.", o que contraria 
gramaticalmente o emprego da língua escrita, pois "vier de encontro a alguma 
coisa" é ser contrário, assim, não haveria felicidades por parte dos parentes.  

Professor – Educação Infantil,  
Professor - Educação Infantil - 
Recreação e Literatura , 
Professor - Ensino 
Fundamental - Séries Iniciais -
, Professor - Ensino 
Fundamental - Séries Finais - 
Língua Portuguesa  e outros / 
08 

INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa C) Eles acreditavam chegarmos mais 
tarde. é correta, não a alternativa E). As alternativas A), B), C) e D) manifestam 
o infinitivo flexionado por apresentarem sujeito próprio, diferentemente da 
alternativa E) Ao chegarmos, vimos os livros no lugar. que não apresenta 
sujeito próprio, mas, sim, equivale a uma oração temporal. Também alega-se 
que a questão apresenta incompletude ao não definir exatamente o que é 
"diferente" sobre o emprego do infinitivo flexionado nas alternativas. A prova 
é de língua portuguesa, com programa definido em edital, portanto, a questão 
deixa muito evidente que o objeto de análise é o emprego do 
infinitivo flexionado, o que leva ao entendimento de que se está avaliando 
seu emprego, portanto, também a classificação de sua sintaxe. 

Educador Físico, 
Farmacêutico, Professor – 
Educação Infantil,  Professor - 
Educação Infantil - Recreação 
e Literatura , Professor - 
Ensino Fundamental - Séries 
Iniciais -, Professor - Ensino 
Fundamental - Séries Finais - 
Língua Portuguesa  e outros / 
09 

INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa C) Bom – o melhor. não é a correta. 
Também alega-se que há inadequação no comando quanto à solicitação de 
identificação do superlativo absoluto relativo. A única questão correta é a 
alternativa C), pois apresenta o superlativo absoluto "bom" junto ao seu 
superlativo relativo "o melhor", em relação de absoluto relativo. Nas demais 
alternativas, não há essa relação sintaticamente apropriada, muito menos em 
suas grafias corretas. 

Educador Físico, Professor - 
Ensino Fundamental - Séries 
Finais – Artes, Psicólogo  e 
outros/ 10 

INDEFERIDO: Alega-se que as alternativas C) Formicida. e E) Sentinela. são 
corretas. A questão solicita a identificação do substantivo que altera o sentido 
com a mudança do gênero, isto é, com a alteração do artigo definido masculino 
ou feminino há alteração de sentido. O substantivo formicida não altera o 
sentido, mesmo com a mudança de gênero, de acordo com os dicionários e 
gramáticas de língua portuguesa. O substantivo sentinela também é o mesmo 
caso. Contudo, o substantivo "águia", na alternativa D) sofre alteração de 
sentido, pois "o águia" tem o sentido de "velhaco", "a águia", o sentido de 
"ave". 

Enfermeiro / 15 INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão e 
contemplada no programa de provas de conhecimentos gerais. 

Dentista e Professor - Ensino 
Fundamental - Séries Finais - 
Artes / 17 

INDEFERIDO: Questão plenamente contemplada no programa de provas de 
conhecimentos gerais (Aspectos históricos do Estado do Mato Grosso).  

Enfermeiro / 19 INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão e 



 

 

contemplada no programa de provas de conhecimentos gerais. 
Bibliotecário / 29 DEFERIDO: Anular a referida questão pela existência de duas alternativas 

corretas: C) e E).  
Bibliotecário / 35 INDEFERIDO: O candidato deve ter se equivocado ao visualizar o gabarito 

preliminar divulgado pois a alternativa informada como correta no referido 
gabarito é a letra A). 

Bibliotecário / 38 INDEFERIDO: Em seu recurso a candidata não menciona qual a incorreção da 
referida questão. 

Dentista / 22 DEFERIDO: Anular a referida questão por erro de digitação na alternativa 
correta. 

Dentista / 32 INDEFERIDO: O antibiótico Azitromicina (grupo Macrolídeos) tem mecanismo 
de ação DIFERENTE da Amoxicilina (grupo Penicilina). A Azitromicina  atua 
ligando-se ao 23S rRNA da subunidade ribossômica 50S. Desta forma, 
bloqueia a síntese proteica pela inibição do passo de 
transpeptidação/translocação da síntese proteica e pela inibição da montagem 
da subunidade ribossômica 50S. 

Dentista / 35 INDEFERIDO A descrição do granuloma perirradicular está CORRETA. A 
descriçao: " O granuloma perirradicular é constituído basicamente por 
infiltrado inflamatório do tipo crônico, associado a elementos de reparação. Os 
testes pulpares usualmente são negativos, uma vez que a polpa está 
necrosada. Pela radiografia, verifica-se a presença de uma área radiolúcida 
associada ao ápice radicular ou lateralmente a raiz (quando associado a um 
forame lateral), bem circunscrita, com perda da integridade da lâmina dura", 
encontra-se no livro referência  Lopes, H.P; Siqueira Jr, J. F. Endodontia: 

Biologia e  Técnica. 2ª Ed: Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, Capítulo 2, página 

68. 
Com relação aos testes pulpares em casos de necrose pulpar,  usualmente são 
negativos. Porém, algumas vezes, o teste de calor e elétrico apresentam 
resultado falso positivo. No caso do teste a calor, há situações onde o paciente 
pode acusar sensibilidade devido a expansão de fluidos e gases que 
comprimem as fibras do tipo C, mais resistentes à hipoxia tecidual. No teste 
elétrico, se ainda houver fibras do tipo C viáveis ou necrose de liquefação, altas 
correntes podem evocar resposta positiva                 ( Referência Livro: Lopes, 

H.P; Siqueira Jr, J. F. Endodontia: Biologia e  Técnica. 2ª Ed: Guanabara Koogan, 

Rio de Janeiro, Cap 2, página 52). 
Com relação as características microscópicas, em resposta a agressão os 
tecidos perirradiculares produzem diversos mediadores químicos da 
inflamação e reabsorção óssea. Como resultado dos efeitos dos mediadores 
químicos, o osso é reabsorvido e  substituído por tecido granulomatoso 
constituído por células imunocompetentes (linfócitos, macrófagos, 
plamócitos) e componentes de reparo tecidual (fibroblastos, fibras ervosas e 
vasos sanguíneos neoformados), Referência Livro: Lopes, H.P; Siqueira Jr, J. F. 

Endodontia: Biologia e  Técnica. 2ª Ed: Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, Cap 

2, página 64). 
Dentista / 39 INDEFERIDO: A afirmativa II é falsa (Ver inciso XI, Art. 6º da referida Lei). 
Educador Físico / 24 INDEFERIDO: A alternativa B)  é correta,  porque  não cita “somente nos casos 



 

 

de obesidade e sobrepeso”. 
Educador Físico / 30 INDEFERIDO: A solicitação do candidato não tem fundamentação teórica, pois 

o comando da questão o que se pede, são situações em que a “bola é 
considerada morta”, não sendo situações especificas de “se a bola estava em 
direção ao aro”, e sim no contexto geral da regra oficial,  que estão descritos na 
regra 10.3. 

Educador Social / 22 INDEFERIDO: A candidata questiona a afirmativa II “Falta de políticas e 

legislação adequadas”, considerando que a informação é “contradizente”. No 
entanto, como é possível analisar, o fato de se terem “algumas” políticas 
direcionadas, são insuficientes para se combater toda uma cultura da violência 
contra crianças e adolescentes, sendo portanto, correto afirmar, que na 
conjuntura do Brasil, as poucas políticas que existem, são insuficientes, e 
inclusive, ineficientes, não solucionando efetivamente o número de violências 
contra esse público prioritário. Além disso, tal informação é também 
compartilhada por órgãos internacionais como a UNICEF que considera tal 
dado imprescindível para que a violência continue acontecendo.  

Enfermeiro / 23 INDEFERIDO: De acordo com as definições adotadas nos Protocolos de 
Suporte Avançado de Vida, disponíveis no site do Ministério da Saúde, o termo 
incontinência é utilizado para definir os sinais e sintomas que caracterizam 
critérios de inclusão para o diagnóstico de choque anafilático (anafilaxia). 
Ademais, o termo incontinência, utilizado enquanto terminologia na área de 
saúde refere-se unicamente à disfunção de órgãos ou sistemas. Considerar 
outras traduções do termo dispostas no Dicionário de Língua Portuguesa que 
não estejam relacionadas à área de saúde não faz sentido considerando ser 
uma questão de conhecimentos específicos para Enfermagem (área de saúde). 
 

Enfermeiro / 24 INDEFERIDO: A Nota Informativa citada pela candidata é uma projeção de 
alterações no Calendário Nacional de Vacinação publicada no ano 2016 e que, 
em sua quase totalidade, refere-se às alterações do Calendário Nacional de 
Vacinação para o ano 2017. O que a nota apresenta é uma projeção esperada 
para a abrangência da vacina do HPV dentre outras alterações. Conforme a 
questão elaborada solicita considerar o “Calendário Nacional de Vacinação 
vigente...”, seguem os links do calendário vigente disponibilizado pelo próprio 
Ministério da Saúde para o ano 2019:  
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/geral/calendario_v
acinacao_2019.pdf 
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/vacinacao/calendario-vacinacao 

Enfermeiro / 29 DEFERIDO: Anular a referida questão. 
Enfermeiro / 31  INDEFERIDO: É importante considerar uma interpretação adequada do texto 

contido na alternativa proposta. O termo “relato” está direcionado na oração 
ao mesmo agente ativo ou sujeito que o termo “observação” e ambos os 
termos referem-se ao sujeito da frase que está atrelado à realização do “exame 
físico completo”. Portanto, atribui ao profissional de enfermagem (quem 
executa o exame físico) a ação de observar e relatar algo acerca das 
eliminações do paciente, apenas com a ordem dos termos modificada, e não 
trata sobre ouvir o relato do paciente sobre as eliminações como refere a 



 

 

candidata. 
Farmacêutico / 24 INDEFERIDO: Plágio é o ato de copiar trabalho idêntico ao de outrem sem 

citar a autoria. No presente caso não houve plágio haja vista que a questão 
possui 2 alternativas diferentes da questão original. 

Farmacêutico / 33 INDEFERIDO: Na presente questão encontra-se descrito nas alternativas os 
nomes dos fármacos, os quais encontram disponíveis no anexo I da Portaria 
344/1998, não foi descrito na questão grupos de fármacos e/ou derivados. 
Entretanto, a codeína de acordo com esse anexo é pertencente a lista A2, e 
destaco ainda que em nenhum momento foi citada a associação de codeína, de 
forma que não existe a possibilidade de ser prescrição de Receita de Controle 
Especial. Ainda o fármaco anfetamina está sujeito a notificação de receita A3 
(substâncias psicotrópicas), já substâncias como aminorex, anfepramona 
(dietilpropiona), femproporex, fendimetrazina, fentermina, mazindol e 
mefenorex estão sujeitas a notificação de receita B2 (substâncias psicotrópicas 
anorexígenas), as quais não foram citadas nesta questão. 

Farmacêutico / 39 INDEFERIDO: A afirmativa I é verdadeira (Ver Inciso II, parágrafo 1º do Art. 
41 da Lei Municipal 152/92). Tal afirmativa seria falsa se fosse redigida da 
seguinte forma: 
I - A Remoção, que é o deslocamento do servidor de uma para outra 
repartição, somente poderá ocorrer “de ofício”, no interesse da administração. 

Fisioterapeuta / 34 INDEFERIDO: A questão em análise referiu-se especificamente ao receptor 
responsável pela captação térmica de frio e não a sensações térmicas gerais 
(frio e calor), nem estímulos dolorosos ou mecânicos. Sabemos, pela 
fundamentação teórica, que as terminações nervosas livres captam sensações 
variadas como estímulos dolorosos, térmicos e mecânicos. Portanto, 
interpretando corretamente o comando da questão, a alternativa correta 
permanece sendo a letra C).  

Fonoaudiólogo / 25 INDEFERIDO: Nenhuma das alternativas iguais (B) e E)) respondem 
adequadamente a questão. 

Médico Clínico Geral / PSF / 
28 

DEFERIDO: Anular a referida questão tendo em vista que, segundo 
bibliografias consultadas, tanto as alternativas A) quanto C) respondem a 
referida questão. 

Médico Clínico Geral / PSF / 
30 

INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente a questão é a 
letra A). 

Médico Clínico Geral / PSF / 
31 

INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente a questão é a 
letra C). 

Nutricionista / 25 INDEFERIDO: É recomendado para pacientes com insuficiência renal em fase 
não dialítica, que seja feita uma dieta hipoprotéica, com a ingestão de proteína 
de 0,6 a 0,8g/kg/dia. Porém, de acordo com Cuppari (2013), pacientes com 
taxa de filtração glomerular inferiores a 60 ml/min, devem ter uma ingestão 
proteica de 0,6g/kg/dia. 

Nutricionista / 33 DEFERIDO: Anular a referida questão. 
Professor - Educação Infantil - 
Recreação e Literatura / 28 

INDEFERIDO: A única alternativa que responde adequadamente a questão é a 
letra B). As demais estão corretas e são baseadas nos documentos oficiais do 
MEC, e não foram extraídas de sites não oficiais da internet. 

Professor - Educação Infantil - INDEFERIDO A resposta está de acordo com o que a pergunta pede, seguindo 



 

 

Recreação e Literatura / 31 os documentos oficiais do MEC (BNCC, PCN, etc). Logo, não há argumentos, 
apresentados pelos candidatos, que sustentem os referidos recursos. 

Professor - Educação Infantil - 
Recreação e Literatura, 
Professor - Ensino 
Fundamental - Séries 
Iniciais / 32 

INDEFERIDO: Tanto o comando da questão quanto as alternativas corretas, 
foram extraídas de textos do próprio Libâneo. A interpretação dos mesmos 
depende do nível de compreensão dos candidatos. O que se pede na questão é 
a alternativa incorreta, sendo esta somente a letra C).  

Professor - Educação Infantil - 
Recreação e Literatura, 
Professor - Ensino 
Fundamental - Séries 
Iniciais / 33 

INDEFERIDO: A questão não pede o nome do criador da Pedagogia Histórico-
Crítica, em nenhum momento. Ela solicita a visão de Vygotski, criador da 
Psicologia Histórico-Cultural, e principal influenciador da referida pedagogia, 
sendo a questão correta somente a letra D). 

Professor - Ensino 
Fundamental - Séries Iniciais - 
Escolas Municipais da Zona 
Urbana / 37 

INDEFERIDO : Não existe nenhuma incorreção na referida questão. 

Professor - Educação Infantil - 
Recreação e Literatura / 38 

INDEFERIDO: A referida questão não comporta interpretação por tratar-se de 
norma legal (Inciso VIII, Art. 206 da Constituição Federal do Brasil) que diz: 
“piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 

pública, nos termos de lei federal.” 
Professor - Educação Infantil, 
Professor - Ensino 
Fundamental - Séries Iniciais - 
Escola Municipal Santo 
Antonio e outros / 39 

INDEFERIDO: A afirmativa I é verdadeira (Ver Inciso II, parágrafo 1º do Art. 
41 da Lei Municipal 152/92). Tal afirmativa seria falsa se fosse redigida da 
seguinte forma: 
I - A Remoção, que é o deslocamento do servidor de uma para outra 
repartição, somente poderá ocorrer “de ofício”, no interesse da administração. 

Professor - Educação Infantil, 
Professor - Ensino 
Fundamental - Séries Iniciais - 
/ 40 

INDEFERIDO: A afirmativa I é falsa (Ver Art. 88 da Lei Orgânica Municipal). As 
demais II e III são verdadeiras ( Art. 116 e 125 da citada Lei).  

Professor - Ensino 
Fundamental - Séries Finais - 
Artes / 27 

INDEFERIDO: A alternativa E) é incorreta, uma vez que utiliza o termo 
“Geração x” erroneamente, referindo-se diretamente às crianças nascidas no 
contexto atual, em que tablets, computadores e celulares são objetos 
tecnológicos mais populares e acessíveis. A referenciação correta a este termo 
seria que historicamente, “Geração x” se refere a primeira geração após o 
chamado “Baby Boom”, durante a Guerra Fria, podendo se estender até o 
início dos anos 80, procedido pelas gerações que chamamos Y, Z e Alfa, cada 
uma em seu tempo histórico, político e cultural, apresentam características 
diferentes, se relacionando com avanços tecnológicos provenientes de sua 
época, e por consequência, criando e absorvendo diferentes informações 
através da linguagem visual. Em publicação pela USP – São Carlos, “A mudança 
de comportamento das gerações X,Y,Z e Alfa e suas implicações”, Matheus 
Hoffmann Jordão (2016) explica que: 
“O termo Geração X é utilizado para rotular as pessoas nascidas após o 
chamado “Baby Boom”, ou seja, nascidos durante a Guerra Fria. O medo do 
futuro incerto e a constante convivência com ameaças da então Ditadura 
militar em que o Brasil vivia definiu a infância dessa geração. Essa geração 



 

 

inclui a população nascida no início de 1960 até, no máximo, o ano de 1982. 
“A expressão "Geração X" foi inventada pelo fotógrafo da Agência Magnum, 
Robert Capa, em 1950. Ele iria usá-la mais tarde como título de um ensaio 
fotográfico sobre homens e mulheres jovens que cresceram imediatamente 
após a Segunda Guerra Mundial. O projeto emergiu em 1953 na revista 
britânica "Picture Post" e na estadunidense "Holiday". Descrevendo a sua 
intenção, Capa disse: “Nós nomeamos esta geração desconhecida como 
Geração X e, mesmo em nosso primeiro entusiasmo, percebemos que 
tínhamos algo muito maior do que os nossos talentos e bolsos poderiam lidar 
com". Portanto, a questão traz como referência a Geração x, fruto de um 
período histórico pós segunda guerra, e contextualiza sua infância com as 
características do período atual, voltado para interações tecnológicas e 
diferentes formas de se comunicar visualmente. 

Professor - Ensino 
Fundamental - Séries Finais - 
Ciências / 26 

DEFERIDO: Anular a referida questão tendo em vista a existência de duas 
alternativas corretas C) e D). 

Professor - Ensino 
Fundamental - Séries Finais - 
Ciências / 30 

DEFERIDO: Alterar o gabarito preliminar para alternativa E). 

 

Professor - Ensino 
Fundamental - Séries Finais - 
Ciências / 33 

INDEFERIDO: A definição dicionarizada se encaixa sem problemas no 
enunciado correto, já que a diferença entre ambos é a presença/ausência de 
núcleo celular organizado. 

Professor - Ensino 
Fundamental - Séries Finais - 
Língua Portuguesa / 21 

INDEFERIDO: A referida questão não comporta interpretação por tratar-se de 
norma legal (Art. 6º da Lei 9394/96) que diz: “É dever dos pais ou 
responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 
4 (quatro) anos de idade.” 

Professor - Ensino 
Fundamental - Séries Finais - 
Língua Portuguesa / 29 

DEFERIDO: Anular a referida questão. 

Professor - Ensino 
Fundamental - Séries Finais - 
Matemática / 28 

INDEFERIDO: Como não há reposição, em cada retirada, reduz-se uma bola 
vermelha do total de bolas. 
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Professor - Ensino 
Fundamental - Séries Finais - 
Matemática / 29 

INDEFERIDO: Como os dois eventos são independentes, temos que 
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Professor - Ensino 
Fundamental - Séries Finais - 
Matemática / 34 

DEFERIDO: Alterar o gabarito preliminar para alternativa B). 

 



 

 

Professor - Ensino 
Fundamental - Séries Finais - 
Matemática / 36 

INDEFERIDO: O erro de grafia na alternativa D) não interfere no 
entendimento da questão. 

Psicólogo / 30 INDEFERIDO: Oenunciado se refere à Psicopatologia geral, presente no 
conteúdo programático. Sendo assim, para ser considerada a psicopatologia 
de ordem psicanalítica, constaria no enunciado da questão tal especificação. 
Assim, de acordo com o DSM-V, alucinações são; “São experiências 
semelhantes à percepção que ocorrem sem um estímulo externo. São vívidas e 
claras, com toda a força e o impacto das percepções normais, não estando sob 
controle voluntário.” 
Dalgalarrondo (pg. 124, 2008), em sua obra Psicopatologia e Semiologia dos 
Transtornos Mentais, define alucinação, desde a primeira metade do século 
XIX como a percepção de um objeto, sem que este esteja presente, sem o 
estimulo sensorial respectivo. 
Desta forma, Alucinação seria a percepção clara e definida de um objeto (voz, 
ruído, imagem) sem a presença de objeto estimulante real. Comumente 
ocorrendo em indivíduos com transtornos mentais graves 
(DALGALARRONDO, 2008). 

Psicólogo / 32 INDEFERIDO: Acerca do Inciso II, conforme Pinto (p.67, 2001), 
o condicionamento operante envolve a aprendizagem entre uma resposta e as 
suas consequências. O condicionamento operante é uma expressão 
introduzida por Skinner (1938) para caracterizar um tipo de procedimento 
experimental,usado nos estudos de aprendizagem associativa de respostas, 
que considerava ser diferente do usado por Pavlov. 
Conforme Callegaro e Landeira-Fernandez (2007), "O condicionamento 
operante pode ser interpretado como um mecanismo de aprendizagem que 
busca modelar habilidades motoras capazes de maximizar a obtenção de 
estímulos reforçadores no meio ambiente." Estímulos reforçadores 
condicionados dependem de uma aprendizagem associativa com um estímulo 
reforçador incondicionado para que possa adquirir a capacidade de aumentar 
a frequência de uma resposta operante. 

Psicólogo / 34 DEFERIDO: Anular a referida questão. 
Psicólogo / 36 INDEFERIDO: Conforme Papalia (pg 42, 2013): “Maturação seria o 

desdobramento de uma sequencia natural de mudanças físicas e 
comportamentais.” Posto que; “Muitas mudanças típicas da primeira e 
segunda infância, como a capacidade de andar e falar, estão vinculadas á 
maturação do corpo e do cérebro – o desdobramento de uma sequencia 
natural de mudanças físicas e padrões de comportamento”. 
Já o que seria entendido por: “influências inatas, transmitidas pelos genes 
herdados dos pais biológicos da criança”, como descrito na alternativa A),  é 
denominado hereditariedade (PAPALIA;OLDS, 2013). Sendo, portanto 
diferente da maturação, pois como descrito, esta se refere tanto aos aspectos 
maturacionais físicos quanto padrões de comportamento. 
Com relação á alternativa D), esta descreve a importância de como o ambiente 
influência no desenvolvimento humano desde o inicio. “O mundo que está do 
lado de fora do eu, e que começa no útero, e a aprendizagem relacionada à 



 

 

experiência”(PAPALIA;OLDS, 2013). 
Psicólogo / 38 INDEFERIDO: A afirmativa I é falsa (Ver Art. 88 da Lei Orgânica Municipal). As 

demais II e III são verdadeiras (Art. 116 e 125 da citada Lei). 
Terapeuta Ocupacional / 30 INDEFERIDO: Equivoca-se a candidata pois o gabarito preliminar apontou 

como correta a alternativa A) e não a D) como informado no recurso. 
Terapeuta Ocupacional / 31 INDEFERIDO: Equivoca-se a candidata pois o gabarito preliminar apontou 

como correta a alternativa E) e não a A) como informado no recurso. 
Terapeuta Ocupacional / 33 INDEFERIDO: Equivoca-se a candidata pois o gabarito preliminar apontou 

como correta a alternativa D) e não a B) como informado no recurso. 
Terapeuta Ocupacional / 35 INDEFERIDO: Equivoca-se a candidata pois o gabarito preliminar apontou 

como correta a alternativa B) e não a C) como informado no recurso. 
 
 

Atenciosamente, 
  

KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda. 


