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MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA / RS  
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2018 
 

AVISO Nº 10 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR DAS 
PROVAS OBJETIVAS 

 
A Prefeita do Município de Nova Santa Rita/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este 
Aviso, o que segue:  
 

1. RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES CONTESTADAS DO 
GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
CONHECIMENTOS GERAIS DOS CARGOS  
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 03 – Gabarito mantido. 
Dentre as alternativas apresentadas, a partícula “que” apenas retoma um antecedente na frase em que se 
insere na linha 4 (“um estudo que...”). 
 
Questão 05 – Gabarito mantido. 
As palavras acentuadas de acordo com a mesma regra são somente “câncer” e “saudável”. Nas demais 
alternativas, as palavras são acentuadas devido a regras distintas. 
 
Questão 06 – Gabarito mantido. 
O texto não é narrativo, não apresenta diálogos e não utiliza linguagem metafórica. 
 
Questão 09 – Gabarito mantido. 
Após ponto e vírgula, utiliza-se letra minúscula. 
 
Questão 10 – Gabarito mantido. 
Apenas a palavra “insalubres” é formada por prefixação. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 12 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com o disposto no art. 46, §2º da Lei Orgânica de Nova Santa Rita. 
 
Questão 14 – Gabarito mantido. 
O gabarito, que corresponde à alternativa incorreta, está de acordo com o disposto no art. 20, XVI, da Lei 
Orgânica de Nova Santa Rita. 
 
Questão 17 – Gabarito mantido. 
O gabarito está de acordo com o disposto no art. 31 da Constituição Federal. 
 
Questão 18 – Gabarito mantido. 
Conforme dispõe o art. 99 da Lei Orgânica de Nova Santa Rita, compete à municipalidade instituir impostos, 
taxas e contribuições de melhoria. 
 
Questão 20 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com o disposto no art. 33, VI da Lei Orgânica Municipal. 
 
 
RACICÍNIO LÓGICO 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 
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O conjunto dos alunos da escola fluentes em inglês está contido no conjunto dos alunos fluentes em 
espanhol. 
 
Questão 23 – Gabarito mantido. 
Segundo a teoria da lógica, a negação da proposição está expressa na alternativa D. 
 
Questão 24 – Gabarito mantido. 
O valor de juros obtidos nessa aplicação é igual a R$ 60,06. 
 
Questão 25 – Gabarito mantido. 
A senha 43521 verifica todas as afirmações. 
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
Das 110 mulheres, 77 não moram em Nova Santa Rita. 
 
Questão 27 – Gabarito mantido. 
A matéria está contemplada no edital. 
 
Questão 28 – Gabarito mantido. 
A questão está clara quanto ao seu enunciado. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO 
 
 
ADVOGADO 
 
Questão 30 – Gabarito anulado. 
Considerando que o enunciado não aponta a base objetiva para a análise da questão, o candidato poderia 
ser prejudicado na sua interpretação. 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com o enunciado e com a legislação que regula o mandado de segurança 
(Lei nº 12.016/2009), expressamente prevista no Edital. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em cosonância com as disposições da Constituição Federal, artigos 59 a 69. 
 
 
ARQUITETO 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
O texto apresentado na alternativa C está correto e de acordo com o Código de Obras de Nova Santa Rita. A 
alternativa que contém afirmação incorreta é somente a E, “salas de aula deverão ter área mínima de 2,00 
m² por aluno, não podendo ter área inferior a 30,00 m”, quando o correto é 1,2 m² por aluno e área mínima 
de 15,00 m². 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
A alternativa correta está de acordo com a bibliografia indicada. O enunciado refere-se ao cisalhamento (ou 
cisalhamento puro , ou esforço cortante ). O cisalhamento transversal equivalente à soma algébrica dos 
esforços transversais num dos lados da seção; o cisalhamento horizontal ocorre nos planos horizontais da 
viga. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 

De acordo com bibliografia indicada para o concurso (ROAF, S.; CRICHTON, D.; NICOL, F. Adaptação de 
Edificações e Cidades às Mudanças Climáticas. Porto Alegre: Bookman, 2009.): “nos seus escritos em 
busca de uma “estética para a vida moderna”, ele (Le Corbusier) desenvolveu, ainda em 1926, suas ideias 
baseadas naqueles que ficariam conhecidos como “Os Cinco Pontos Para uma Nova Arquitetura”: 1. Os 
pilotis elevam a massa da edificação do solo. 2. A planta livre, obtida da separação das colunas cortantes 
das paredes que dividem os espaços. 3. A fachada livre, o corolário da planta livre no plano vertical . 4. As 
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longas janelas de correr em fita . 5. O jardim de cobertura , devolvendo à casa a área de solo perdida . (...) 
Destes cinco pontos, em muitos climas somente o jardim de cobertura pode contribuir positivamente para o 
desempenho térmico de uma edificação . Elevar uma edificação do solo é desconectá -la das temperaturas 
estáveis da terra e expor sua sexta face ao clima instável da atmosfera.” 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
A Lei nº 6.766 somente realmente não indica nenhum percentual de área destinada à circulação, 
equipamentos urbanos e comunitários e espaços livres em loteamentos urbanos, somente determina que 
seja proporcional à densidade prevista conforme Capítulo 2, Artigo 4, Parágrafo I: “as áreas destinadas a 
sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de 
uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei 
municipal para a zona em que se situem. (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)”. O percentual de área 
livre deve ser determinado pelas prefeituras. A Lei orgânica do Município de Nova Santa Rita (Lei Nº 1423 
de 01 de Fevereiro de 2018 – Dispõe sobre parcelamento do solo urbano e dá outras providências) em seu 
Capítulo III, SEÇÃO I, Art. 25 define que “Nos projetos de loteamento, a área destinada às vias de 
circulação, equipamentos urbanos, equipamentos comunitários e espaços livres de uso público, não poderá 
ser inferior, no seu total, a 35% (trinta e cinco por cento) da gleba a ser parcelada”. Assim, em um 
loteamento de 200.000 m², a área livre corresponde a 70.000 m². 
 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
A questão aborda o SUAS e os eixos estruturantes. Ao questionar sobre esses, apresenta nas alternativas 
alguns deles. Caso a questão apresentasse, o termo “apenas/somente”, a contestação teria procedência. Ou 
seja, a questão não delimita, ou informa que serão apresentados, nas alternativas, os eixos em sua 
totalidade.  
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
As alternativas corretas são apenas a II e a III. 
A alternativa I é incorreta em razão que não se evidencia a superação dos processos de globalização e 
neoliberalismo. Ao contrário, se acentuam. 
A alternativa IV está incorreta, pois, não temos o crescimento do trabalho formal e regulamentado. Pelo 
contrário, como Yazbek mesmo destaca, cada vez mais se amplia o trabalho informal e a sua 
desregulamentação. 
Trata-se de um tema contemporâneo, onde as informações compartilhadas refletem o cenário atual, que 
cada vez se complexifica, porém, mantendo as características sinalizadas pela autora. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
A questão é elaborada com base no autor Armani, e toma-se como base seus fundamentos voltados ao 
planejamento e a elaboração de projetos sociais.  
A alternativa A ressalta a importância do diagnóstico social no planejamento do trabalho do/a assistente 
social. O termo “consistente”, segundo o texto indicado, faz referência a um estudo/leitura de 
realidade/conjuntura aprofundada, a qual permite ampliar olhares e identificar as verdadeiras 
demandas/questões sociais de terminado território/população.  
É fato que muitos espaços profissionais, assim como contexto sociais, limitam o trabalho profissional 
cotidiano. Cabe ao assistente social, mesmo com as restrições que fazem parte do atual cenário, construir 
alternativas que possibilitem o planejamento e a gestão/avaliação dos projetos sociais.  
A alternativa se refere a esta questão. O reconhecimento dos limites sociais/institucionais/recursos/humanos, 
e a busca pela efetivação do trabalho profissional, superando-as. 
 
 
CONTADOR 
 
Questão 29 – Gabarito mantido. 
Compatibilizando o valor do Ativo Não Circulante deduzido do Realizável a Longo Prazo com os Capitais 
Próprios chega-se à resposta constante do gabarito. 
 
Questão 32 – Gabarito anulado. 
Conforme as normas técnicas do CFC, não há alternativa passível de ser considerada correta.  
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Questão 34 – Gabarito mantido. 
Mercadoria destina-se a revenda. Poderia ocorrer dubiedade somente se houvesse considerada a aquisição 
de “estoques” e não de “mercadorias”. 
 
Questão 36 – Gabarito alterado para E. 
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar. 
 
 
ENFERMEIRO 
 
Questão 30 – Gabarito mantido. 
Conforme descrito no “HumanizaSUS - Documento Base para Gestores e Trabalhadores do SUS”, 
bibliografia deste edital, na Seção Glossário, página 62: 
Integralidade: Um dos princípios constitucionais do SUS garante ao cidadão o direito de acesso a todas as 
esferas de atenção em saúde , contemplando, desde ações assistenciais em todos os níveis de 
complexidade (continuidade da assistência), até atividades inseridas nos âmbitos da prevenção de doenças 
e de promoção da saúde . Prevê-se, portanto, a cobertura de serviços em diferentes eixos , o que requer a 
constituição de uma rede de serviços (integração de ações ), capaz de viabilizar uma atenção integral . Por 
outro lado , cabe ressaltar que por integralidade também se deve compreender a proposta de abordagem 
integral do ser humano, superando a fragmentação do olhar e intervenções sobre os sujeitos, que devem ser 
vistos em suas inseparáveis dimensões biopsicossociais. 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 

Segundo o Protocolo Para Cirurgia Segura, do Ministério da Saúde, bibliografia deste edital: 
 
A) Condutor da Lista de Verificação : profissional de saúde (médico ou profissional da  enfermagem), que 
esteja participando da cirurgia e seja o responsável por conduzir a aplicação da lista de verificação , de 
acordo com diretrizes da instituição de saúde.  
B e C ) A Lista de Verificação divide a cirurgia em três fases : I - Antes da indução anestésica ; II - Antes da 
incisão cirúrgica; e III - Antes do paciente sair da sala de cirurgia. Cada uma dessas fases corresponde a um 
momento específico do fluxo normal de um procedimento cirúrgico . Para a utilização da Lista de Verif icação, 
uma única pessoa deverá ser responsável por conduzir a checagem dos itens . Em cada fase, o condutor da 
Lista de Verificação deverá confirmar se a equipe completou suas tarefas antes de prosseguir para a 
próxima etapa. Caso algum item checado não esteja em conformidade, a verificação deverá ser interrompida 
e o paciente mantido na sala de cirurgia até a sua solução.  
D) 5.2. Antes da incisão cirúrgica (Pausa Cirúrgica ): Neste momento , a equipe fará uma pausa 
imediatamente antes da incisão cirúrgica para realizar os seguintes passos : 5.2.1.A apresentação de cada 
membro da equipe pelo nome e função . 5.2.2.A confirmação da realização da cirurgia correta no paciente 
correto, no sítio cirúrgico correto . 5.2.3.A revisão verbal, uns com os outros , dos elementos críticos de seus 
planos para a cirurgia , usando as questões da Lista de Verificação como guia . 5.2.4.A confirmação da 
administração de antimicrobianos profiláticos nos últimos 60 minutos da incisão cirúrgica . 5.2.5.A 
confirmação da acessibilidade dos exames de imagens necessários.  
E) 6.1.5. Verificar alergias conhecidas: O condutor deverá perguntar ou confirmar se o paciente possui uma 
alergia conhecida , mesmo se o condutor tenha conhecimento prévio a r espeito da alergia . Em caso de 
alergia, deverá confirmar se o anestesiologista tem conhecimento e se a alergia em questão representa um 
risco para o paciente . Se algum membro da equipe cirúrgica tem conhecimento sobre uma alergia que o 
anestesiologista desconheça, esta informação deverá ser comunicada.  

 
Questão 36 – Gabarito anulado. 
Houve erro material de digitação no enunciado da questão, a qual deveria solicitar que fosse assinalada a 
alternativa incorreta. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
A questão está conforme SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner e Suddarth : Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011, capítulo 13 – Líquidos e Eletrólitos: 
Equilíbrio e Distúrbios, bibliografia presente no edital, onde: 
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Alcalose: desequilíbrio acidobásico caracterizado por redução da concentração de H+ (aumento do pH 
sanguíneo). (pH arterial alto com aumento da concentração de bicarbonato é denominado alcalose 
metabólica; pH arterial alto por efeito da redução da PCO2 é denominado alcalose respiratória). 
 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
 
Questão 29 – Gabarito mantido. 
A questão trata de tema que faz parte dos conteúdos programáticos enunciados no Edital. A Bibliografia 
apresentada no Edital não é “exclusiva”, mas sim “sugestiva”, como consta no próprio enunciado “Bibliografia 
Sugerida”. As Normas Brasileiras são base para a produção bibliográfica e acadêmica, bem como para o 
exercício profissional do cargo em questão. 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
A questão trata do conceito do comportamento da “viga de equilíbrio”, que é transferir a carga de forma 
centrada ao elemento de fundação, eliminando excentricidades. Usualmente isso é realizado em elementos 
de divisa. A argumentação reforça a correção da assertiva, colocando a mesma questão de forma textual 
diferente. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
A questão trata de tema que faz parte dos conteúdos programáticos enunciados no Edital. A Bibliografia 
apresentada no Edital não é “exclusiva”, mas sim “sugestiva”, como consta no próprio enunciado “Bibliografia 
Sugerida”. As Normas Brasileiras são base para a produção bibliográfica e acadêmica, bem como para o 
exercício profissional do cargo em questão. 
 
 
FARMACÊUTICO 
 
Questão 29 – Gabarito mantido. 
A questão é clara no que se pede e não há prejuízo na compreensão da mesma, sendo o citalopram 
pertencente à classe farmacológica dos inibidores da recaptação de serotonina. Além disso, a única 
alternativa passível de ser considerada correta, relacionando adequadamente as colunas, a letra D.  
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
De acordo com referência sugerida neste edital (Storpirtis et al., 2013), a seleção de medicamentos 
padronizados se torna importante devido ao aparecimento de reações adversas e o aumento na incidência 
de interações medicamentosas; com o objetivo de diminuir as mesmas. Desta forma, a única afirmativa 
correta é a I. 
 
 
FISCAL TRIBUTÁRIO 
 
Questão 29 – Gabarito mantido. 
Foram abordados na questão os conteúdos de Direito Constitucional e Limitações ao poder de tributar, 
ambos constantes nos conteúdos programáticos do Edital do concurso. Além disso, conforme o item 7.1.8 do 
referido Edital, a bibliografia é sugerida, não sendo exclusiva e limitadora de fonte de pesquisa, sendo de 
livre arbítrio da Banca Examinadora utilizar outras referências bibliográficas na elaboração das questões das 
provas objetivas.  
 
Questão 30 – Gabarito mantido. 
O conteúdo abordado na questão é Contabilidade Pública e está expressamente especificado nos conteúdos 
programáticos presentes no Edital do concurso.  
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 

Os conteúdos abordados na questão são Contabilidade Pública, Conceitos Contábeis e Contabilidade Geral 
e estão expressamente especificados nos conteúdos programáticos presentes no Edital do concurso.  
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
Os conteúdos abordados na questão são Contabilidade Pública e Dívida Ativa e estão expressamente 
especificados nos conteúdos programáticos presentes no Edital do concurso.  
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Questão 35 – Gabarito mantido. 
O conteúdo abordado na questão é Contabilidade Pública e está expressamente especificado nos conteúdos 
programáticos presentes no Edital do concurso.  
 
Questão 39 – Gabarito anulado. 
A questão apresenta matéria parcialmente objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.425 pelo STF. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
O conteúdo abordado na questão é Contabilidade Pública e está expressamente especificado nos conteúdos 
programáticos presentes no Edital do concurso. Além disso, a alternativa A não está correta, pois não se 
“liquida” fato gerador em contabilidade pública. O que se liquida é despesa orçamentária, e fato gerador 
“ocorre”. 
 
 
FISIOTERAPEUTA 
 
Questão 35 – Gabarito alterado para A. 
Em Fisioterapia cardiovascular, na avaliação e conduta na reabilitação cardíaca, o tabagismo é o único fator 
de risco totalmente modificável e é considerado também de maior risco para a aterosclerose coronariana. 
Porém, como a afirmativa não apresentou o termo “totalmente”, apenas a alternativa A está correta. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
No gabarito preliminar já consta como correta a alternativa B. De acordo com UMEDA (2014) em Manual de 
fisioterapia na reabilitação cardiovascular, a síndrome metabólica representa a associação de fatores de 
risco cardiovasculares, principalmente aqueles relacionados à deposição central de gordura e à resistência à 
insulina.  
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
De acordo com ROGRIGUES e MACHADO (2008) em Bases da fisioterapia respiratória: terapia intensiva e 
reabilitação apesar da ação predominantemente expiratória dos músculos abdominais, eles podem contribuir 
de forma significativa na inspiração. A atividade tônica dos músculos abdominais na posição ortostática 
promove uma facilitação direta na ação diafragmática. A contração dos músculos abdominais durante a 
expiração desloca o diafragma cranialmente e reduz o volume expiratório final. 
FONOAUDIÓLOGO 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
A questão tem como base conteúdo pertinente se consideradas as descrições das atribuições do cargo, e o 
mesmo está expressamente especificado no edital do concurso. Conforme o item 7.1.8 do mesmo, “a 
bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde encontrar o conteúdo programático, não sendo um 
limitador de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio da Banca Examinadora utilizar outras referências 
bibliográficas na elaboração das questões das provas objetivas”. Uma vez que não houve mudança recente 
no entendimento quanto aos fatores considerados de risco para os distúrbios alimentares em recém-
nascidos, a questão não encontra-se desatualizada.  
 
Questão 34 – Gabarito anulado. 
Ambas as abordagens (emissões otoacústicas transientes e por produto de distorção) têm sido aplicadas a 
fim de avaliar a função coclear nos casos de exposição a elementos ototóxicos. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
A questão tem como base o conteúdo: “Disfagia – Anatomofisiologia da deglutição, bases neurofisiológicas 
da deglutição, avaliação e intervenção em disfagia”, estando expressamente especificado no edital do 
concurso. Conforme o item 7.1.8 do mesmo, “a bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde 
encontrar o conteúdo programático, não sendo um limitador de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio da 
Banca Examinadora utilizar outras referências bibliográficas na elaboração das questões das provas 
objetivas”. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
A questão aborda cuidados comuns do fonoaudiólogo e da equipe multiprofissional em relação ao manejo do 
paciente que faz uso de traqueostomia e cuff. O conhecimento abordado na questão compete ao profissional 
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Fonoaudiólogo, sendo descrito nas principais publicações relacionadas à atuação fonoaudiológica em 
disfagia. A questão está de acordo com a descrição das atribuições do cargo de Fonoaudiólogo neste 
certame. 
 
 
LICENCIADOR AMBIENTAL 
 
Questão 30 – Gabarito mantido. 
A alternativa D está correta pois o Art. 17 da lei complementar 140 deixa claro que compete ao órgão 
responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, 
lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à 
legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada. 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
A alternativa está correta, pois conforme o Art. 3º da resolução CONAMA 237/97 a licença ambiental para 
empreendimentos e atividades consideradas efetivas ou potencialmente causadoras de significativa 
degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto 
sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências 
públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação. Logo, o mesmo é solicitado durante a etapa de 
licença prévia do empreendimento. 
 
 
ODONTÓLOGO 
 
Questão 30 – Gabarito anulado.  
A questão possui duas alternativas passíveis de ser consideradas incorretas. De acordo com a Portaria nº 
2.436, de 2017, o número de ACS por equipe deverá ser definido de acordo com base populacional, critérios 
demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com definição local. Portanto, fica revogada a 
Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que recomendava que o número de ACS deveria ser 
suficiente para cobrir 100% da população cadastrada.  
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
O modelo convencional de saúde tem enfoque na doença e na cura, enquanto a atenção primária valoriza a 
saúde, prevenção, atenção e cura. Como está descrito na tabela 1.1, página 33 da referência listada no 
presente edital (Starfield, 2002), o modelo médico tradicional não possui enfoque na saúde. Portanto, a 
primeira afirmativa é falsa. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
Segundo a bibliografia proposta no presente edital (Fejerskov, 2017), a figura 22.2, na página 355, mostra o 
histórico colonial e as políticas macroeconômicas como determinantes estruturais, e a classe social, o 
estresse e a qualidade do cuidado como determinantes intermediários em um modelo conceitual para as 
desigualdades na saúde bucal. A alternativa correta é a letra “B”. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
A questão está de acordo com a referência listada no presente edital (Mondelli, 2017), onde está escrito: 
“Quando remanescer material restaurador antigo na parede axial, ele deverá ser removido se quaisquer das 
condições seguintes estiverem presentes: (1) o material antigo é o amálgama e sua tonalidade pode afetar 
negativamente a cor da nova restauração; (2) há evidência clínica ou radiográfica de cárie por baixo do 
material que está sendo substituído; (3) a polpa do dente mostrou sintomas na fase pré-operatória; (4) a 
borda periférica do material restaurador não está intacta (p. ex., se há uma brecha na interface 
dente/restauração, o que pode indicar presença de infiltração e/ou cárie secundária sob o material); ou (5) o 
uso da dentina subjacente é necessário para promover uma adesão mais forte, com objetivos retentivos. Se 
nenhuma dessas condições estiver presente, o operador poderá optar por deixar o material restaurador 
remanescente para servir como base, especialmente quando ele conhece a história da restauração antiga (já 
que foi ele quem a fez), ou, principalmente, quando houver risco desnecessário de escavação próximo à 
polpa e que possa provocar irritação ou exposição pulpar.”  
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PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL: MATEMÁTICA 
 
Questão 29 – Gabarito mantido. 
As raízes da equação são irracionais distintas. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
O item I não está correto, dado que existem valores que negam a afirmação. 
 
 
PSICÓLOGO 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
Baseada nas bibliografias de Hutz, C. em Psicodiagnóstico e Cunha, J. A. em Psicodiagnóstico – V, o erro 
da questão encontra-se na terminologia. Classificação nosológica refere-se a hipóteses inicias que serão 
testadas; diagnóstico diferencial refere-se à investigação de irregularidades ou inconsistências do quadro 
somático. 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
A questão aborda o conteúdo “Avaliação Psicológica”, que está expressamente especificado no edital do 
concurso e, conforme o item 7.1.8 do mesmo, “a bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde 
encontrar o conteúdo programático, não sendo um limitador de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio da 
Banca Examinadora utilizar outras referências bibliográficas na elaboração das questões das provas 
objetivas”.  
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
A questão trata de tema presente no conteúdo programático do edital e teve por base a bibliografia sugerida, 
em especial: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Classificação de transtornos mentais e de 
comportamento da CID-10: descrições clínicas e diretrizes diagnósticas. Porto Alegre: Artmed, 1993, a qual 
apresenta como característica do Transtorno de pânico F41.0 o diagnóstico principal, não diferencial, o que 
se apresenta claramente na alternativa C, não havendo prejuízo na interpretação da mesma. Ademais, as 
alternativas A, B, D e E estão incorretas. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido.  
Questiona-se na questão quais são as afirmações incorretas. As afirmativas I, III e V estão corretas, logo, 
entre as opções, apenas a alternativa E apresenta afirmativas incorretas, não causando nenhum 
comprometimento na compreensão e interpretação da questão.  
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
A questão trata de conteúdos programáticos expressamente especificados no edital: “Saúde Mental” e 
“Políticas Públicas”. Ainda, conforme o item 7.1.8 deste edital, “a bibliografia sugerida é apenas orientação 
de locais onde encontrar o conteúdo programático, não sendo um limitador de fonte de pesquisa, sendo de 
livre arbítrio da Banca Examinadora utilizar outras referências bibliográficas na elaboração das questões das 
provas objetivas”.  
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
A questão é clara no que se pede, apresenta todas as informações necessárias para a sua resolução e não 
teve sua interpretação comprometida. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
A questão está de acordo com a bibliografia: AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-5: manual 
diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014, e a alternativa E é a 
única que apresenta, de forma correta, critérios diagnósticos para o transtorno. 
 
Questão 39 – Gabarito anulado. 

Não há alternativa passível de ser considerada correta. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
A questão teve por base a bibliografia sugerida, em especial, CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. 
Contribuições do Conselho Federal de Psicologia para a constituição da Rede de Atenção Psicossocial no 
Sistema Único de Saúde a partir do Decreto 7.508/2011. Relatórios e cartilhas. Disponível em: 
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<http://site.cfp.org.br/publicacao/contribuicoes-do-conselho-federal-de-psicologia-para-a-constituicao-da-
rede-de-atencao-psicossocial-no-sistema-unico-de-saude-a-partir-do-decreto-7-5082011/>. Assim, o erro da 
questão encontra-se na terminologia, visto que a atenção psicossocial pensada como uma Rede deverá ter 
seu trabalho desenvolvido vislumbrando a responsabilização pelo usuário, e tem tal responsabilização 
baseada no princípio da integralidade. Cabe ressaltar que a alternativa D está correta, posto que apresenta, 
conforme a referência, que “a Rede tem na atenção básica, tal qual coloca a Portaria 4.279/10, local 
propulsor de ações a serem realizadas na perspectiva de Rede de Atenção em Saúde”.  
 
 
VETERINÁRIO 
 
Questão 29 – Gabarito mantido. 
A questão faz referência aos critérios que, em geral, são utilizados para incluir uma doença num programa 
sanitário. Conforme referência (bibliografia presente no edital) “SALMAN, M.D., Animal Disease Surveillance 
and Survey Systems, Methods and Application. Iowa: Blackwell, 2003. 222p. (pág. 38)”, apenas os 3 
primeiros itens estão corretos. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
Conforme referência (bibliografia presente no edital) “THRUSFIELD, M. Veterinary Epidemiology. London: 
Butterworths, 2007. 610 p. (pag.22)”, a epidemiologia veterinária inclui no seu conceito, adicionalmente, a 
investigação e avaliação de outros eventos relacionados à saúde, em especial a PRODUTIVIDADE. 
 
 
Questão 40 – Gabarito anulado. 

A letra A também poderia ser considerada incorreta, já que além do AAT, em casos específicos, poderia ser 
utilizado o Teste do Anel em Leite (TAL) para o monitoramento de estabelecimentos. 
 
 
PROFESSOR ANOS INICIAIS 
 
Questão 30 – Gabarito mantido. 
A criança que utiliza letras de sua experiência no momento da escrita encontra-se no nível silábico. Como a 
questão solicita que seja assinalada a alternativa que NÃO está de acordo com o nível pré-silábico, a única 
opção é a alternativa "C". 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
A questão está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular para o ensino de matemática no 1° ano 
do Ensino Fundamental – Unidade Temática: Números. Objetivo de Conhecimento: Leitura, escrita e 
comparação de números naturais até 100. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
Na alternativa "D" a criança se encontra no nível alfabético, pois já venceu as barreiras de representação do 
sistema da linguagem escrita e já é capaz de fazer a análise sonora dos fonemas. A partir do nível alfabético 
que surgem problemas relacionados à ortografia. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido.  
A teoria sociocultural é relacionada atribuída a Vygotsky. A teoria piagetiana é conhecida como 
construtivista. 
 
Questão 37 – Gabarito anulado. 
Houve erro material de digitação da palavra “frequentar” da afirmativa III, podendo comprometer a 
interpretação do candidato, tendo em vista a consequente formação de uma palavra com outro significado: 
“requentar”.  
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
A questão está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular para as Competências Específicas de 
Matemática para o Ensino Fundamental (item 4.2 Área de Matemática). 
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PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
Questão 29 – Gabarito mantido. 
Com a modificação da LDB em 2006, antecipando o acesso da criança no Ensino Fundamental para os 6 
anos de idade, a Educação Infantil passou a atender crianças na faixa etária de zero a 5 anos. A partir de 
2013 foi incluída na LDB a obrigatoriedade de matrícula na Educação Infantil de crianças na faixa etária de 4 
e 5 anos de idade. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido.  
Vygotsky acredita que, no ato do brincar, a criança atribui significados à brincadeira, porém, o processo de 
assimilação é atribuído à teoria piagetiana. O brincar simbólico pode ocorrer em todos os espaços que a 
criança frequenta e não exclusivamente no ambiente escolar. Logo, a única alternativa correta é a letra “A”. 
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