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Execução: Fundação La Salle 

MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO /RS 
CONCURSO PÚBLICO  

EDITAL DE ABERTURA Nº 03/2022 
 

AVISO Nº 09 - RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DOS GABARITOS 
PRELIMINARES DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
O Prefeito do Município de São Leopoldo/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este 
Aviso, o que segue: 
 

 
1. DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO PRELIMINAR 

DAS PROVAS OBJETIVAS. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS - CARGOS PÚBLICOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO – ATENDENTE 
SOCIAL E AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
  
Questão 09 – Gabarito mantido. 
A pergunta I é respondida pelo texto conforme o que é exposto no terceiro parágrafo.  
A pergunta II não é respondida pelo texto, pois – de acordo com o primeiro parágrafo – temos apenas a 
porcentagem de óbitos. 
A pergunta III é respondida pelo texto conforme o que é dito no primeiro parágrafo. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 25 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) quanto aos servidores públicos municipais, 
segundo o disposto na Lei Orgânica do Município de São Leopoldo. A alternativa “A” está correta, uma 
vez que em consonância com o disposto no art. 172, do referido diploma legal. As alternativas “B”, “C”, 
“D” e “E”, estão incorretas, visto que em desacordo com o disposto no art. 175, art. 178, § 1º, art. 178, § 
3º e art. 182, respectivamente, da Lei Orgânica Municipal. O art. 2º, da Lei Orgânica versa sobre 
órgãos da Administração Pública Municipal. Por fim, argumento apresentado, versa, aparentemente, 
sobre questão de raciocínio lógico. Assim, fica mantido o gabarito preliminar. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 28 – Gabarito mantido. 
Pelo enunciado da questão, sabe-se que a probabilidade de Cristian vencer é de 60%. Portanto, ele 
tem 40% de chance de perder. Já para Matheus, a probabilidade de vencer é x% e, de perder, (100-
x)%. Sabe-se, também, que a probabilidade de um dos dois vencerem é de 90%. Logo, a probabilidade 
de os dois perderem é de 10%. Para essas duas perdas, Cristian pode perder 40% das vezes, e 
Matheus (100-x)/100. Essa multiplicação resulta em: 
 

 =  

 
 
 

 
75 
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Resolvendo a equação, encontra-se 75%, resposta esta correta. 
 
Questão 30 – Gabarito anulado.  
Pelo enunciado, tem-se que: 

 : “Camila é poetisa”. 

 : “Marcos é cantor”. 
Logo, Camila não é poetisa (~p), então Marcos não é cantor: (~q) 
A negação da proposição “Camila não é poetisa e Marcos não é cantor” pode ser simbolizada, na 
lógica, por meio da expressão  
Como nenhuma alternativa contém essa resposta, anula-se a questão. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
Chamaremos de  as listas de exercícios de matemática e   as listas de exercícios de português. 
- Mariana coloca 1 clipe nas listas de exercícios de matemática e dois clipes nas listas de exercícios de 
português, resultando em 110 clipes. Além disso, o total de listas, de português e matemática, é de 78. 
Assim, obtemos o seguinte sistema: 

 
 
Resolvendo esse sistema pelo método da adição, tem-se que 32 e  
Desse modo, a diferença entre as listas de exercícios de matemática e as listas de exercícios de 
português é de . 
Estando a alternativa B correta, todas as outras se encontram equivocadas. Não há outra interpretação 
possível para a questão. 
 
 
INFORMÁTICA 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão é claro no que se pede, não cabendo analogias ou associações não 
relacionadas ao que é solicitado na questão. Assim, apenas a alternativa B contempla o tipo de backup 
que consiste em copiar os arquivos criados ou modificados desde a realização do backup anterior. 
Assim, mantém-se o gabarito preliminar. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido.  
O enunciado da questão é claro no que se pede, não cabendo interpretações ou analogias, pois 
inexiste prejuízo em seu entendimento ou desenvolvimento da questão. Desse modo, mantém-se o 
gabarito preliminar. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS PÚBLICOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR (EXCETO DA 
ÁREA DO MAGISTÉRIO – PROFESSOR) 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 02 – Gabarito mantido. 
Embora haja inovações que beneficiem a convivência dos seres humanos com o meio ambiente, hoje 
em dia a tecnologia ainda é vista como vilã. Afirmativa Falsa, pois, é o desenvolvimento tecnológico 
que ainda é visto como vilão. 
O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 05 de junho, foi criado em 1972, em uma 
Conferência na Suécia, e um de seus propósitos é destacar a proteção dos recursos naturais do 
planeta. Afirmativa Verdadeira. 
A elevação da temperatura média do planeta não está ligada a efeitos antropogênicos, ou seja, aqueles 
causados pela ação do homem. Afirmativa Falsa, pois, a elevação da temperatura média do planeta 
está ligada a efeitos antropogênicos. 
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O conceito de sustentabilidade começou a ser desenvolvido depois de décadas após a criação do Dia 
Mundial do Meio Ambiente. Afirmativa Falsa, pois, o conceito de sustentabilidade começou a ganhar 
forma no mesmo período da criação do Dia Mundial do Meio Ambiente.  
Deste modo, a ordem correta do preenchimento dos parênteses é “F – V – F – F”, ficando mantido o 
gabarito preliminar da questão.  
 
Questão 07 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão é claro no que se pede, não cabendo analogias extensivas a situações não 
mencionadas. Ao substituirmos a palavra “consumidores” pelo vocábulo “consumidor”, três outras 
palavras sofrem alteração para efeitos de concordância na passagem “Os consumidores estão cada 
vez mais preocupados com a degradação do meio ambiente” (linhas 31 e 32). São elas: “Os”, “estão” e 
“preocupados”. Sendo assim, fica mantido o gabarito da questão. 
  
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 14 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação ao acesso facilitado às 
informações sobre o tratamento de seus dados, segundo à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 
As afirmativas I, II e III, estão corretas, uma vez que em consonância com o disposto no art. 9º, IV, V e 
I, respectivamente, do referido diploma legal. Dessa forma, a alternativa a ser assinalada como correta 
é a letra “E”. O enunciado da questão é claro no que pede, não cabendo analogias extensivas em 
relação aos demais dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Assim, fica mantido o 
gabarito preliminar. 
 
Questão 15 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação à habitação e transporte, 
segundo o disposto no Estatuto do Idoso. Solicita-se que seja assinalada a alternativa incorreta. As 
alternativas “B”, “C”, “D” e “E”, estão corretas, uma vez que em conformidade com o disposto no art. 37, 
§1º,  §2º, art. 39, §1º e art. 39, respectivamente, do referido diploma legal. A alternativa “A” está 
incorreta, visto que em desacordo com o disposto no art. 38, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, 
razão pela qual deve ser assinalada. O enunciado da questão faz 
menção específica em relação à habitação e transporte, sendo que a alternativa “D”, versa sobre 
transporte. Dessa forma, fica mantido o gabarito preliminar.  
 
Questão 16 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação ao prazo que deverá ser 
fornecida certidão dos atos, contratos e decisões de acordo com a Lei Orgânica do Município de São 
Leopoldo. O disposto no art. 29, do referido diploma legal, versa sobre o prazo máximo de 15 dias, in 
verbis: 
“Art. 29 O Poder Executivo e o Poder Legislativo são obrigados a fornecer a qualquer interessado, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias, certidões dos atos, contratos e decisões, desde que requeridas para 
fim de direito determinado, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou 
retardar a sua expedição; no mesmo prazo, deverão atender às requisições judiciais, se outro não for 
fixado pelo Juiz. (...)” 
Destarte, a alternativa a ser assinalada como correta é a letra “D”. Em hipótese alguma outras 
alteranativas poderiam ser consideradas corretas, visto que o prazo máximo expresso é de 15 dias (art. 
29). Assim, fica mantido o gabarito preliminar.   
 
Questão 17 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação a posse e exercício, segundo o 
disposto no Regime Jurídico e o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Leopoldo. As 
alternativas “A”, “B”, “D” e “E” estão incorretas, visto que em desacordo com o disposto no art. 15, § 1º, 
art. 17, art. 14 e art. 14, § 2º, respectivamente, do referido diploma legal. A alternativa “C” está correta, 
uma vez que em consonância com o disposto no art. 14, § 1º, do Regime Jurídico e o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de São Leopoldo. Ademais, o Regime Jurídico e o Estatuto dos 
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Servidores Públicos do Município de São Leopoldo está presente nos conteúdos programáticos do 
edital de abertura do certame, assim como, consta expressamente nas bibliografias sugeridas (Lei nº 
6.055, de 14 de setembro de 2006 e alterações). Destarte, fica mantido o gabarito preliminar. 
 
Questão 20 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação ao Conselho de Administração, 
de acordo com o disposto no Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do 
Município de São Leopoldo. As afirmativas II e III estão incorretas, uma vez que em desacordo com o 
disposto no art. 11, I e II, respectivamente, do referido diploma legal. A afirmativa I está correta, visto 
que em consonância com o disposto no art. 11, III, do  Regime Próprio de Previdência Social dos 
Servidores Efetivos do Município de São Leopoldo. Assim, a alternativa a ser assinalada como correta 
é a letra “A”. O enunciado da questão é claro no que pede, não cabendo analogias extensivas em 
sentido contrário ao requerido no enunciado. Destarte, fica mantido o gabarito preliminar. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 22 – Gabarito mantido. 
Resolução: Uma proposição tipo A ou ~B, equivale logicamente a B→A. 
Então: Se Bárbara é advogada, então Andreia é cantora. 
Estando a alternativa D correta, todas as outras estão equivocadas, pois não atendem ao que a 
questão pergunta. 
 
Questão 25 – Gabarito mantido. 
A questão está clara, não permitindo outra interpretação a não ser a de que as avaliações que o 
professor deseja formar devem ser distintas, devendo duas ser de Cubismo (de 6 questões) e três de 
realismo (de 6 questões). 
É a combinação que deve ser feita. 

Das 6 questões sobre Cubismo o professor deseja utilizar 2. Assim, temos:  =  

 

Das 6 questões sobre Realismo o professor deseja utilizar 3. Assim, temos: C6,3=  

Multiplicando esses dois resultados, obtemos 15 . 20 = 300 avaliações diferentes. 
Desse modo, a alternativa D está correta e todas as outras equivocadas.  
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS PARA CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR – ÁREA DO 
MAGISTÉRIO – PROFESSOR  
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 02 – Gabarito mantido. 
Embora haja inovações que beneficiem a convivência dos seres humanos com o meio ambiente, hoje 
em dia a tecnologia ainda é vista como vilã. Afirmativa Falsa, pois, é o desenvolvimento tecnológico 
que ainda é visto como vilão. 
O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 05 de junho, foi criado em 1972, em uma 
Conferência na Suécia, e um de seus propósitos é destacar a proteção dos recursos naturais do 
planeta. Afirmativa Verdadeira. 
A elevação da temperatura média do planeta não está ligada a efeitos antropogênicos, ou seja, aqueles 
causados pela ação do homem. Afirmativa Falsa, pois, a elevação da temperatura média do planeta 
está ligada a efeitos antropogênicos. 
O conceito de sustentabilidade começou a ser desenvolvido depois de décadas após a criação do Dia 
Mundial do Meio Ambiente. Afirmativa Falsa, pois, o conceito de sustentabilidade começou a ganhar 
forma no mesmo período da criação do Dia Mundial do Meio Ambiente.  
Deste modo, a ordem correta do preenchimento dos parênteses é “F – V – F – F”, ficando mantido o 
gabarito preliminar da questão.  
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Questão 03 – Gabarito mantido. 
O texto “ Tecnologia a favor do meio ambiente” está adaptado, conforme mencionado no rodapé. 
Dessa forma, de acordo com a norma culta da Língua Portuguesa, a alternativa “A” preenche, correta e 
respectivamente, as lacunas das linhas 07,14,25 e 29. Deste modo, fica mantido o gabarito da questão. 
 
Questão 07 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão é claro no que se pede, não cabendo analogias extensivas a situações não 
mencionadas. Ao substituirmos a palavra “consumidores” pelo vocábulo “consumidor”, três outras 
palavras sofrem alteração para efeitos  de concordância na passagem “Os consumidores estão cada 
vez mais preocupados com a degradação do meio ambiente” (linhas 31 e 32). São elas: “Os”, “estão” e 
“preocupados”. Sendo assim, fica mantido o gabarito da questão. 
 
Questão 10 – Gabarito mantido. 
De acordo com o gramático Domingos Paschoal Cegalla, acentuam-se, em regra, o i e o u tônicos em 
hiato com vogal ou ditongo anterior, formando sílaba sozinhos ou com s. Esse é o caso de Países e 
Luís. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 22 – Gabarito mantido. 
Primeiramente, precisamos calcular o total de pessoas atendidas nesse posto de saúde: 
25 + (40-4) + 4 + 7 =  72 
Se o total de pessoas atendidas foi 72, precisamos saber quantas pessoas possuíam apenas sintomas 
de dengue. Nesse caso, 40 – 4= 36 
 
72 --- 100% 
36 ---- x 
 
72x = 3600 
X = 50% 
 
Assim, apenas a alternativa D correta, todas as outras estão equivocadas. 
 
 
INFORMÁTICA 
 
Questão 28 – Gabarito mantido. 
Não cabe questionamento quanto à metodologia utilizada para avaliação dos conhecimentos do 
candidato, tendo em vista que os conteúdos expressos em edital foram respeitados, e o conhecimento 
inerente ao cargo foi solicitado ao candidato. Desse modo, mantém-se o gabarito.  
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO  
 
 
ANALISTA DE SISTEMAS 
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
A questão propõe a análise de três afirmativas associadas ao padrão IEEE 754 sendo que todas as 
afirmativas estão corretas. O conteúdo programático abordado nesta questão está associado à 
organização e arquitetura de computadores “Fundamentos da computação: organização e arquitetura 
de computadores, sistemas de numeração e codificação”, conforme expresso em edital e utilizou a 
bibliografia STALL   S,  illiam. Arquitetura e organização de computadores. Editora Pearson, 2017. 
Não havendo irregularidades em sua formulação, mantém-se o gabarito preliminar. 
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Questão 28 – Gabarito mantido. 
A alternativa I é verdadeira porque a tomada de decisão para o encaminhamento de pacotes é 
baseada no algoritmo de roteamento. 
A alternativa II é verdadeira porque no contexto de uma transmissão de pacotes é necessário escolher 
uma rota quando há mais de uma opção de rota. 
A alternativa III é falsa porque o algoritmo de roteamento é parte do software da camada de rede. 
Dessa forma, mantém-se o gabarito preliminar da questão. 
 
Questão 30 – Gabarito mantido. 
A questão propõe a análise de três afirmativas associadas ao padrão RFC 2474 sendo que o conteúdo 
programático e expresso em edital abordado nesta questão está associado Qualidade de Serviço: 
noções de segurança das informações, continuidade de serviço, recuperação de desastres, e fez uso 
da bibliografia sugerida TA E BA M, A.  edes de Computadores. São  aulo: Pearson Prentice Hall, 
2011. Assim, mantém-se o gabarito preliminar da questão. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
A questão propõe a análise de três afirmativas associadas ao modelo de casos de uso (MCU) e UML. 
A alternativa E está correta porque todas as afirmativas são verdadeiras. 
Segundo BE E  A, E. em  rincípios de Análise e  ro eto de Sistemas, o MCU é um modelo de 
análise que representa um refinamento dos requisitos funcionais do sistema em desenvolvimento, 
sendo utilizado na modelagem de casos de uso. Neste contexto, também define um cenário como uma 
instância de um caso de uso. Assim, mantém-se o gabarito preliminar. 
 
 
CONTADOR 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
O item 3 da NBC TSP 20 trata sobre o que a entidade deve apresentar, onde constam os itens II e IV 
do enunciado. Sendo mantido o gabarito preliminar. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
Conforme artigo 12, §3º, II, da Lei nº 4.320, as Subvenções Econômicas são tratadas como Despesa 
de Capital. Sendo mantido o gabarito preliminar. 
 
 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 
A primeira assertiva é verdadeira, pois todo trabalho em instalações elétricas energizadas em AT, 
somente pode ser realizado mediante ordem de serviço específica para data e local, assinada por 
superior responsável pela área. 
A segunda assertiva é falsa, pois os serviços em instalações elétricas energizadas em AT, bem como 
aqueles executados no Sistema Elétrico de Potência - SEP, NÃO podem ser realizados 
individualmente.  
A terceira assertiva é verdadeira, pois Os equipamentos e dispositivos desativados devem ser 
sinalizados com identificação da condição de desativação, conforme procedimento de trabalho 
específico padronizado.  
A quarta assertiva é falsa, pois os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados 
com materiais isolantes, destinados ao trabalho em alta tensão, devem ser submetidos a testes 
elétricos ou ensaios de laboratório periódicos, obedecendo-se as especificações do fabricante, os 
procedimentos da empresa e na ausência desses, anualmente. 
A quinta assertiva é falsa, pois Trabalhadores em instalações energizadas em AT, bem como aqueles 
envolvidos em atividades no SEP, devem dispor de equipamento que permita comunicação 
permanente com os demais membros da equipe ou com o centro de operação durante a realização do 
serviço. 
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Com base na resolução acima, a alternativa que apresenta a sequência correta é a letra “A”, 
mantendo-se o gabarito preliminar. 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
Segue o diagrama unifilar que representa um arranjo primário seletivo: 
 

 
 
A alternativa “A” está correta, pois no arranjo primário seletivo cada circuito de alimentação opera em 
condições normais com 50% da carga. Nesse arranjo cada circuito deve ter a capacidade de absorver 
toda a carga do outro numa eventual falha de um deles. 
A alternativa “B” está incorreta, pois uma eventual falha em um dos circuitos ocasionaria uma 
sobrecarga no outro. Nesse caso uma sobrecarga de 50%. 
A alternativa “C” está incorreta, pois uma eventual falha em um dos circuitos ocasionaria uma 
sobrecarga no outro. Nesse caso uma sobrecarga de 100%. 
A alternativa “D” está incorreta, pois uma eventual falha em um dos circuitos ocasionaria uma 
sobrecarga no outro. Nesse caso uma sobrecarga de 30%. 
A alternativa “E” está incorreta, pois uma eventual falha em um dos circuitos ocasionaria uma 
sobrecarga no outro. Nesse caso uma sobrecarga de 10%. 
Mantendo-se o gabarito preliminar. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
A primeira assertiva é verdadeira, pois se a taxa de variação da corrente em uma bobina for grande, a 
tensão induzida será alta. 

        

  

A segunda assertiva é falsa, pois a unidade da reatância indutiva XL é o [H];  É o Ω. 

A terceira assertiva é  verdadeira, pois em um circuito construído apenas por indutâncias pode-se 
aplicar a lei de Ohm para se calcular a corrente e a tensão, pois a unidade de medida da reatância 
indutiva XL é o Ω.  esse caso a XL pode ser substituída por   ( esistência). 

 

A quarta assertiva é verdadeira, pois se uma tensão VCA for aplicada a um circuito construído apenas 
com indutores, a corrente CA resultante que passa pela indutância (iL), estará atrasada em relação à 
tensão na indutância (VL), em 90°. 
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A quinta assertiva é  verdadeira, pois para circuitos em paralelo contendo R e XL, a mesma tensão 
aplicada VT estará sobre R e XL. Assim, como XL tem características resistivas, o circuito se comporta 
igualmente a um circuito resistivo, ou seja, a tensão é a mesma para ambos os componentes.  

 
Com base na resolução acima, a alternativa que apresenta a sequência correta é a letra “C”, 
mantendo-se o gabarito. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
A primeira assertiva é verdadeira, pois na elaboração do projeto e execução da instalação do sistema 
de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) pode-se utilizar diferentes tipos de condutores, 
dentre eles é permitido utilizar condutores de cobre e alumínio, com seções transversais adequadas a 
cada tipo de material. 
A segunda assertiva é falsa, pois conforme item 4.2 da NBR 5419:2005 a norma não assegura 
proteção absoluta. 
A terceira assertiva é verdadeira, pois as instalações metálicas da estrutura podem ser consideradas 
condutores de descida naturais (inclusive quando revestidas por material isolante), desde que suas 
seções sejam no mínimo iguais às especificadas para condutores de descida na tabela 3 e com 
continuidade elétrica no sentido vertical no mínimo equivalente. 
A quarta assertiva é falsa, pois conforme itens 1.2 e 1.4 da NBR 5419 a norma é aplicável somente às 
estruturas utilizadas para fins comerciais, industriais e residenciais. 
A quinta assertiva é falsa, pois  Conforme item 4.7 da NBR 5419 não se admite utilizar recursos 
artificiais para aumentar o raio de proteção dos captores. 
Com base na resolução acima, a alternativa que apresenta a sequência correta é a letra “D”. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
(4) Permitem controlar elevadas correntes por meio de um circuito de baixa corrente. É constituído de 
uma bobina que, quando alimentada, cria um campo magnético no núcleo fixo que atrai o núcleo móvel 
e fecha o circuito. Cessando a alimentação da bobina o núcleo móvel retorna ao estado normal através 
de molas; Contatores – Conforme definição de Franchi Pág. 134 
(1) São indicados para a proteção de diodos e tiristores, sendo na prática recomendados para 
retificadores e conversores de frequência; Fusíveis Ultrarrápidos – Conforme definição de Franchi Pág. 
115 
(3) São considerados dispositivos de proteção e manobra simultaneamente. Apresentam atuação 
multipolar, evitando a operação desequilibrada nos equipamentos trifásicos; Disjuntores Motores – 
Conforme definição de Franchi Pág. 132 
(2) Dispositivos elétricos destinados a produzir modificações súbitas e predeterminadas em um ou mais 
circuitos elétricos de saída, quando certas condições são satisfeitas nos circuitos de entrada que 
controlam o dispositivo; Relés – Conforme definição de Cotrim Pág. 191 
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Com base na resolução acima, a alternativa que apresenta a sequência correta é a letra “E”. 
 
 
FARMACÊUTICO 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
De acordo com Gomes, 2001, a padronização de medicamentos e materiais médico-hospitalares 
dentro da farmácia hospitalar é um processo dinâmico, contínuo, multidisciplinar e visa selecionar os 
medicamentos e materiais médico-hospitalares a serem utilizados na instituição. A Comissão de 
Padronização de Medicamentos é a junta deliberativa designada pela diretoria clínica, e a Comissão de 
Farmácia e Terapêutica têm o papel de implementar a seleção de medicamentos; a Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar participa da seleção de antimicrobianos e germicidas. 
 
Questão 37 – Gabarito anulado. 
Soluções parenterais aquosas e pós para reconstituição são isentas de ensaio de bioequivalência, já 
os contrastes radiológicos não são aceitos para registro como genéricos. Portanto a alternativa correta 
(Apenas I e III) não está disponível, razão pelas qual anula-se o gabarito da questão. 
 
 
MÉDICO DO TRABALHO 
 
Questão 37 – Gabarito anulado. 
Considerando a possibilidade de contribuinte facultativo conforme a Instrução Normativa nº 77, de 21 

de janeiro de 
2015 pode haver segurado facultativo o que deixa a questão sem resposta, razão pela qual anula-se a 

questão.  
 
Questão 39 – Gabarito anulado.  
Diante do solicitado no enunciado da questão, verificou-se que não há nenhuma alternativa correta, 
deste modo, anula-se o gabarito preliminar da questão.  
 
 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO 
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
A alternativa “A” está incorreta, pois tais normas tem aplicabilidade imediata, artigo 5°, parágrafo 1°, 
CF.  
A alternativa “B” está correta, pois trata da previsão constante no artigo 5°, parágrafo 2°, da CF. 
A alternativa “C” está incorreta, pois a EC 115 de 2022 incorporou ao artigo 5° da CF o inciso LXXIX.  
A alternativa “D” está incorreta, pois segundo dispõe o artigo 5°, inciso LXX   , o autor é isento de 
custas e ônus sucumbenciais na ação popular, salvo comprovada má-fé.  
A alternativa E está incorreta, pois  incompleta, na medida em que prevê o parágrafo terceiro do artigo 
5° da CF que “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, 
em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”.  
 
Questão 27 – Gabarito mantido. 
A alternativa “A” está incorreta, pois prevê a Lei n.° 12.016/2009, artigo 1°, parágrafo 3°, que “quando o 
direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de 
segurança”. 
A alternativa “B” está incorreta, pois prevê a Lei n.° 12.016/2009, artigo 1°, parágrafo 1°, que 
“Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos 
políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas 
ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a 
essas atribuições”.  
A alternativa “C” está correta, pois é a previsão constante no caput do artigo 1° da Lei n.° 12.016/2009.  
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A alternativa “D” está incorreta, pois prevê a Lei n.° 12.016/2009, artigo 1°, parágrafo 2°, que “Não cabe 
mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de 
empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público”. 
A alternativa “E” está incorreta, pois prevê a Lei n.° 12.016/2009, artigo 1°, parágrafo 1°, que 
“Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos 
políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas 
ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a 
essas atribuições”. Em síntese, a Lei autoriza a hipótese de impetração de mandado de segurança 
contra ato praticado por quem, no exercício da representação de partido político, execute atos cujas 
atribuições sejam do poder público. 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
A questão é clara no que se pede, não cabendo alegações sobre prejuízos de entendimento, visto que 
a informação apresentada é suficiente para interpretação da questão. Ademais, a alternativa “A” está 
incorreta, pois prevê o artigo 370, p. único, do C C, que “O  uiz indeferirá, em decisão fundamentada, 
as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.  
A alternativa “B” está incorreta, pois prevê o artigo 372 do C C, que “O  uiz poderá admitir a utilização 
de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o 
contraditório”. 
A alternativa “C” está incorreta, pois o artigo 376 do C C prevê que “A parte que alegar direito 
municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz 
determinar”. 
A alternativa “D” está incorreta, pois o artigo 374 do C C estabelece que também não dependem de 
prova os fatos admitidos no processo como incontroversos e em cujo favor milita presunção legal de 
existência ou de veracidade.  
A alternativa “E” está correta, pois corresponde ao previsto no artigo 375 do C C.  
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
A alternativa “A” está incorreta, pois contraria a disposição expressa do artigo 23 da Lei n.° 6.570/2008. 
A alternativa “B” está incorreta, pois contraria a disposição expressa do artigo 25 da Lei n.° 6.570/2008.  
A alternativa “C” está correta, pois vai ao encontro do previsto no artigo 19 da Lei n.° 6.570/2008.  
A alternativa “D” está incorreta, pois contraria a disposição expressa do artigo 18,  , da Lei n.° 

6.570/2008. 
A alternativa “E” está incorreta, pois contraria a disposição expressa do artigo 18,  , da Lei n.° 

6.570/2008. 
Mantendo-se o gabarito preliminar. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
A alternativa “A” está incorreta, pois conflita com o previsto no artigo 112 do C C.   
A alternativa “B” está incorreta, pois conflita com o previsto no artigo 111 do C C.   
A alternativa “C” está incorreta, pois conflita com o previsto no artigo 112 do CPC.  
A alternativa “D” está incorreta, pois conflita com o previsto no artigo 109 do C C.   
A alternativa “E” está correta, pois coincide com o previsto no artigo 108 do C C.  
Todas as alternativas estão previstas dentro do mesmo Capítulo IV, do Título I, do Livro III, do 
Código de Processo Civil.  Mantendo-se o gabarito preliminar. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
Não cabe imputar vícios na questão, pois inexiste prejuízo de entendimento nas assertivas que versam 
sobre os requisitos previstos no rol do artigo 32, parágrafo primeiro, da Lei n.° 5.172/1966. Ademais, 
apenas a alternativa D está correta, mantendo-se o gabarito preliminar.  
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
A alternativa “A” está correta, pois coincide com o rol previsto no artigo 28 da Lei n.° 14.133/2021. 
A alternativa “B” está incorreta, pois conflita com o rol previsto no artigo 28 da Lei n.° 14.133/2021. 
A alternativa “C” está incorreta, pois conflita com o rol previsto no artigo 28 da Lei n.° 14.133/2021. 
A alternativa “D” está incorreta, pois conflita com o rol previsto no artigo 28 da Lei n.° 14.133/2021. 
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A alternativa “E” está incorreta, pois conflita com o rol previsto no artigo 28 da Lei n.° 14.133/2021. 
Mantém-se o gabarito preliminar da questão. 
 
 
PROFESSOR DE ARTES 
 
Questão 38 – Gabarito anulado. 
Ao avaliar a questão, reconheceu-se que, tanto a alternativa A quanto a alternativa B, estão corretas. 
Desta forma, anula-se o gabarito preliminar da questão. 
 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
A questão se baseia na obra “F  CK, Silvia Christina Madrid (Org.). Educação Física escolar: saberes, 
práticas pedagógicas e formação, que compõe o edital de abertura. O enunciado da questão é claro no 
que se pede e a única alternativa correta é a letra C, de acordo com a obra citada. Sendo assim, fica 
mantido o gabarito. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
A alternativa “A” está correta, pois descreve o princípio da contextualização histórico-cultural dos 
seculares saberes circenses 
A alternativa “B” está incorreta, pois descreve o princípio da formação específica de professores, 
garantindo a segurança na realização das atividades. 
A alternativa “C” está incorreta, pois descreve o princípio da busca por uma pedagogia das atividades 
circenses. 
A alternativa “D” está incorreta pois criar situações lúdicas como meio introdutório das práticas 
circenses, criando propostas que cativam todos os alunos se enquadra no princípio “O uso dos  ogos” e 
não no princípio “Contextualização histórico-cultural dos seculares saberes circenses”, conforme obra 
“ ráticas Corporais e a organização do conhecimento:  inástica, dança e atividades circenses”, que 
consta no edital. 
A alternativa “E” está incorreta, pois descreve o princípio da diversificação das modalidades circenses. 
 
 
Questão 39 – Gabarito anulado. 
O autor utilizado como referência para a elaboração da questão, de fato, não trata a esgrima como uma 
luta corporal, mas como uma luta caracterizada por ações de longa distância, o que torna incorreta a 
afirmativa.  
 
 
PROFESSOR DE FILOSOFIA 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
A alternativa “A” está incorreta, pois derivação a dialética socrática é apenas o início do filosofar e não 
da ciência.  
A alternativa “B” está incorreta, pois a percepção leva a estética e não ao conhecimento científico.  
A alternativa “C” está incorreta, pois a matemática não é compreendida por Aristóteles como base do 
conhecimento e dos saberes científicos.  
A alternativa “D” está correta, pois a lógica, para Aristóteles, é a base do conhecimento e de toda a 
ciência, absorvida por meio da intuição. Segundo Aristóteles, a intuição estaria acima do conhecimento 
científico, sendo a base primeira dele. 
A alternativa “E” está incorreta, pois a razão é um elemento fundamental do conhecimento humano; 
entretanto, os dados manipulados pela razão são fornecidos pelos sentidos, ou seja, pela experiência 
sensorial. 
Assim, mantém-se o gabarito preliminar.  
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Questão 33 – Gabarito alterado.  
A alternativa “A” está incorreta, pois os deuses gregos interferiam diretamente na vida e no destino dos 
mortais. 
A alternativa “B” está incorreta, pois a passagem do mito para logos representa uma severa ruptura 
com a lógica de então. 
A alternativa “C” está incorreta, pois a filosofia não reconhece racionalidade no mito, e a filosofia, 
enquanto ciência, nasce justamente dessa ruptura do saber mitológico para o racional. 
A alternativa “D” está correta, pois os textos homéricos foram utilizados para a formação do indivíduo, 
sem renunciar à fantasia e da mitologia.  
A alternativa “E” está incorreta, pois os textos homéricos contribuíram na formação do cidadão livre e 
para identidade do povo grego. 
Assim, altera-se o gabarito preliminar. 
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