
 

 

 

Ofício nº 89/2019. 
Lobato, 12 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 1º de 
setembro de 2019 decide sob os seguintes fundamentos: 

 
 

CARGO/QUESTÃO RESULTADO 
RECURSOS PERÍODO DA TARDE 

Técnico Administrativo 
Educacional - Escolas 
Municipais da Zona Urbana / 
01 

INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa correta é a D) Frugal. No texto, a 
testemunha não se mostra frugal, simples, mas, sim, ignorante, estúpida no 
trato com o interrogador, pois repete a mesma expressão "Quem? Eu?" 
muitas vezes, demonstrando seu jeito estúpido e irônico de tratar a pessoa 
que o interroga. Se a testemunha fosse simples, não teria respondido de forma 
inesperada como o faz ao final da narrativa: "Como é que eu posso saber a 
idade do senhor, doutor?". 

Auxiliar de Contabilidade / 13 INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão. 
Fiscal e Técnico 
Administrativo Educacional - 
Escolas Municipais da Zona 
Urbana / 15 

INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão. 

Auxiliar Administrativo e 
Técnico Administrativo 
Educacional - Escolas 
Municipais da Zona Urbana / 
15 

INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão. 

Fiscal / 20 
INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão. (Ver Art. 
2º da Lei Federal 4.595/64). 

Técnico em Informática / 24 
INDEFERIDO: A união do conjunto dos números racionais com o dos 
irracionais resulta no conjunto dos números reais. Logo, a única resposta 
correta é a letra B (irracionais). 

Auxiliar Administrativo, 
Auxiliar de Contabilidade,  
Técnico Administrativo 
Educacional - Escolas 
Municipais da Zona Urbana e 
Técnico em Enfermagem / 29 

INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão. 

Técnico Administrativo 
Educacional - Escolas 
Municipais da Zona Urbana / 

INDEFERIDO: Não existe nenhuma incorreção na referida questão, pois a  
afirmativa II não está incorreta (Ver inciso II do Art. 101). 



 

 

33 
Técnico Administrativo 
Educacional - Escola 
Municipal Santo Antonio / 34 

INDEFERIDO: Os ícones irão avançar ou retroceder de tamanho dependendo 
da posição inicial que pode ser de um em um ponto ou de dois em dois. 

Técnico em Segurança do 
Trabalho / 34 

INDEFERIDO: O Termo Anenômetro é um instrumento utilizado para efetuar 
medições precisas da velocidade do vento através além de realizar a medição 
da temperatura do ambiente. O Monitor de IBUTG avalia através do sensor de 
bulbo seco a temperatura ambiental, o sensor do bulbo úmido avalia a taxa de 
evaporação indicando os efeitos da umidade no indivíduo e o globo térmico 
promove uma indicação da exposição ao calor do individuo a luz direta e aos 
outros objetos radiantes de calor no ambiente, convertendo assim as medições 
para um número mais simplificado IBUTG, ou seja, um medidor de stress 
térmico. O Termo Anenômetro diferencia do Monitor de IBUTG, pois o 
primeiro mede apenas a velocidade do vento e temperatura do ambiente, 
enquanto o segundo faz medições da velocidade do vento, temperatura e a 
umidade do ambiente, oferecendo o cálculo de IBUTG automaticamente. São 
instrumentos distintos em sua aplicação, como pode-se observar nos 
oferecidos para comercialização, como por exemplo o produto ITAN720 I 
Termo Anenômetro Digital Portátil da Instrutemp e o Termômetro de Globo 
Bulbo Seco Úmido - IBUTG - USB - TGM-200 - HOMIS.  

Auxiliar de Contabilidade / 35 

INDEFERIDO: Alega-se que há duas alternativas corretas, o que não procede. 
Na alternativa C) em sua parte final está assim descrito "... a pessoa que lhe é 
devedora e inscreve o crédito desta. Já o art. 53 da Lei nº 4.320/1964 define 
que "... a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta". Portanto se 
analisarmos com cuidado, fica evidente que a palavra "crédito" colocada de 
maneira proposital, torna essa alternativa incorreta, restando somente a 
alternativa "B" como consta do gabarito. 

Auxiliar de Laboratório / 35 

INDEFERIDO: Primeiro não está claro o erro apontado pelo requerente do 
recurso, é questionado que nenhuma alternativa apresenta o método correto 
da coloração de Gram. A questão não se refere sobre o método passo a passo e 
sim sobre os reagentes utilizados, sendo que na alternativa correta  todos os 
reagentes foram extraídos de texto base elaborado pelo ministério da saúde 
(  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/115_03gram.pdf ). 
Segundo, na fonte utilizada para elaborar o recurso não consta nenhuma 
referência científica,  manual elaborado por órgão de saúde ou agencia 
reguladora. 

Auxiliar de Saúde Bucal / 35 

INDEFERIDO: De acordo com o livro referência: Philips materiais dentários/ 
Kennedy J. Anusavice, Chiayi Shen, H Ralph Rawls; tradução Roberto Braga et 
al.12 ed. Rio e Janeiro: Elsevier, 2013 (Pg 322). O cimento de ionômero de 
vidro pode ser manipulado em uma placa de vidro "resfriada" para retardar a 
reação de presa e aumentar tempo de trabalho. 

Técnico Administrativo 
Educacional - Escolas 
Municipais da Zona Urbana / 
36 

DEFERIDO: ALTERAR a alternativa correta da referida questão para letra E). 
Estender a referida alteração da alternativa correta para os cargos de Auxiliar 
Administrativo e Técnico Administrativo Educacional – (todas as áreas). 

Técnico em Informática - 36 DEFERIDO: ANULAR a referida questão por erro de digitação no comando da 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/115_03gram.pdf


 

 

questão (Digitado NFST quanto o correto seria NTFS). 

Técnico Administrativo 
Educacional - Escola 
Municipal Alto Paraíso / 37 

INDEFERIDO: Convencionalmente o termo SPAM se caracteriza por 
mensagens não autorizadas para um determinado destinatário.  
https://www.gta.ufrj.br/grad/15_1/spam/  
https://www.tecmundo.com.br/spam/223-o-que-e-spam-.htm  
https://www.proof.com.br/blog/o-que-e-spam/  

Fiscal / 38 

INDEFERIDO: A alternativa B) se apresenta incorreta em razão de que a 
responsabilidade do fornecedor de produtos é solidária, e não subsidiária. Há 
diferença entre os institutos da solidariedade e subsidiariedade, sendo que 
seu conceito técnico e jurídico não se confunde com o significado gramatical. 
Inclusive, veja-se o contido no Art. 34 do CDC, que aponta pela incorreção da 
alternativa B). 

Técnico em Informática - 38 

INDEFERIDO: O modelo de transmissão simplex apenas envia dados para um 
receptor (de forma unidirecional), não há envio de retorno de dados pelo 
receptor de nenhuma forma. A questão solicita o modelo que NÃO ENVIA e 
RECEBE DADOS de forma simultânea.  
https://www.canalti.com.br/redes-de-computadores/modos-de-transmissao-
de-dados-simplex-half-duplex-full-duplex/  
https://brasilescola.uol.com.br/informatica/comunicacao-dados.htm  

Atendente de Biblioteca / 17 

DEFERIDO: Anular a referida questão, tendo em vista que o STF é composto 
por 11 ministros, tendo como presidente, atualmente, o ministro Dias Toffoli, 
não existindo alternativa correta para a referida questão. Estender a referida 
anulação para os cargos de Atendente de Farmácia, Auxiliar Administrativo, 
Auxiliar de Contabilidade, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Saúde Bucal, 
Fiscal, Técnico Administrativo Educacional – (todas as áreas), Técnico 
Agrícola, Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática e Técnico em 
Segurança do Trabalho. 

RECURSOS PERÍODO DA MANHÃ 

Motorista / 03 
DEFERIDO: Anular a referida questão por haver duas alternativas corretas: D) 
e E). Estender a referida anulação para os cargos de Artesão, Eletricista, 
Mecânico e Operador de Máquinas. 

Motorista / 05 

INDEFERIDO: Alega-se que as alternativas A) e B) não são corretas, porém, 
nada é requerido no recurso. Das alternativas A) em I, as aspas salientam 
expressão de outrem. e B) em II, as aspas retomam pronome., apenas a 
alternativa A) é a correta, em relação ao enunciado da questão, "assinale o que 
é correto sobre o emprego de aspas nas proposições.", pois, em todas as 
proposições analisadas, as aspas são utilizadas para salientar palavras e 
expressões de pessoas citadas ao longo do texto, uma das funções gramaticais 
das aspas: citação de palavras dentro de um texto.  

Artesão, Eletricista, Mecânico, 
Motorista e Operador de 
Máquinas / 08 

DEFERIDO: Alterar a alternativa correta para letra C). 

Motorista / 21 
DEFERIDO: Anular a referida questão por erro de digitação no comando da 
questão (Digitado Decreto 62.217/68 quanto o correto seria 62.127/68). 
Estender a referida anulação para o cargo de Operador de Máquinas. 

Motorista / 25 INDEFERIDO: A única alternativa que responde adequadamente a questão é a 

https://www.gta.ufrj.br/grad/15_1/spam/
https://www.tecmundo.com.br/spam/223-o-que-e-spam-.htm
https://www.proof.com.br/blog/o-que-e-spam/
https://www.canalti.com.br/redes-de-computadores/modos-de-transmissao-de-dados-simplex-half-duplex-full-duplex/
https://www.canalti.com.br/redes-de-computadores/modos-de-transmissao-de-dados-simplex-half-duplex-full-duplex/
https://brasilescola.uol.com.br/informatica/comunicacao-dados.htm
https://brasilescola.uol.com.br/informatica/comunicacao-dados.htm


 

 

alternativa D). 

Eletricista / 27 
DEFERIDO: Anular a referida questão, visto que, de acordo com a NR10, a 
alternativa "A) Instalação de sinalização que impede a reenergização", é 
considerada um dos procedimentos adequados para a desenergização 

Mecânico / 27 

INDEFERIDO: O sistema de arrefecimento é responsável por manter o carro a 
uma temperatura ideal de funcionamento, sempre na faixa dos 90° Celsius. O 
trabalho é importante, pois o motor esquenta muito com todas as explosões da 
queima de combustível, então é responsabilidade do sistema de arrefecimento 
manter o propulsor frio o suficiente para que as peças não derretam, mas não 
frio demais a ponto que o carro não funcione direito. O tipo mais comum de 
sistema de arrefecimento é o de fluxo fechado e pressurizado, que não deixa a 
água evaporar.  
Desse modo, a alternativa correta é a letra C, pois a questão solicitava o tipo 
mais comum, conforme descrito.  

Operador de Máquinas / 34 
INDEFERIDO: A única alternativa que responde adequadamente a questão é a 
alternativa C). 

Mecânico / 36 

INDEFERIDO: Os veículos automotivos atuais são produtos sofisticados que 
procuram oferecer o máximo de conforto aos usuários e o maior 
aproveitamento possível da energia gerada pelo motor. Umas das tendências 
de arranjos mecânicos para o chamado trem de força (power train) é o  Motor 
dianteiro com tração traseira o fluxo de força que inclui motor, embreagem, 
caixa de mudanças (cambio), árvore de transmissão (cardano), eixo traseiro 
(diferencial) e rodas. Tal sistema apresenta, como vantagem, melhor 
capacidade de tração em rampas e reboques, além de possibilitar o uso das 
rodas traseiras, para evitar derrapagens. 
Fonte: Apostila do Curso Técnico em Manutenção Preventiva - Iniciação a 
Mecânica - Escola Estadual de Educação Profissional  

 
 

 
Atenciosamente, 

  
 

 
 

KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda. 
 


