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MUNICÍPIO DE ESTRELA/RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA 19/2022 
 

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

 
O Prefeito do Município de Estrela/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 4ª SÉRIE DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 08 – Gabarito mantido.  
O conteúdo está previsto em edital, no item “Termos da oração”. Dessa forma, a palavra destacada é 
um termo da oração e deve ser classificada como sujeito simples. Além disso, de acordo com a Base 
Nacional Comum Curricular é esperado que do aluno, na 3ª série do ensino fundamental, que 
identifique a função das palavras na oração e sendo este conhecimento suficiente para a resolução da 
questão apresentada. Diante do exposto, fica mantido o gabarito preliminar da questão.  
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 13 – Gabarito mantido.  
A questão abordou a Lei de Acesso à Informação e na a análise de enunciado e das alternativas, não 
resta configurada situação a ensejar a sua alteração ou anulação de gabarito. Assim, fica mantido o 
gabarito preliminar. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS PÚBLICOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO E MAGISTÉRIO – 
TURNO MANHÃ 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 06 – Gabarito mantido. 
Na oração analisada, o sujeito é “o atleta”. Como a palavra em destaque é somente “atleta”, a 
classificação correta é núcleo do sujeito, desse modo, fica mantido o gabarito da questão.  
 
Questão 10 – Gabarito mantido. 
A assertiva I é respondida pelo texto na linha 11. A assertiva II NÃO é respondida pelo texto. Embora, 
nas linhas 10 e 11, seja mencionado que o jogador atuou por dez temporadas na Itália, não sabemos 
se o atleta havia jogado profissionalmente antes disso. A questão III é respondida pelo texto na linha 
09: lateral direito. Sendo assim, a única alternativa que contempla corretamente as asserções é a 
alternativa de letra D, ficando mantido o gabarito preliminar da questão.  
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 13 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação à Lei de Acesso à Informação, 
quanto ao prazo que à Controladoria-Geral da União deverá deliberar quando da interposição de 
recurso, caso negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal. 
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De acordo com o disposto no art. 16, da Lei de Acesso à Informação, o prazo é de 05 (cinco) dias, 
devendo ser assinalada como alternativa correta à letra “A”. Não há que se falar em similaridade de 
questões, visto que se tratam de situações diversas, o que é perceptível na simples leitura e 
comparação dos enunciados das questões. O ordenamento das questões, não resta configurado 
nenhum prejuízo ou benefício aos candidatos, visto que os conteúdos programáticos estão dispostos 
no edital. Destarte, fica mantido o gabarito preliminar. 
 
Questão 14 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação à Lei Maria da Penha, no que 
tange ao atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, devendo ser apontada 
qual providência NÃO deverá tomada pela autoridade policial. Com o ordenamento das questões, não 
restou configurado nenhum prejuízo ou benefício aos candidatos, visto que os conteúdos 
programáticos estão dispostos no edital. Foi solicitada a alternativa INCORRETA na presente questão. 
As alternativas “A”, “C”, “D” e “E”, devem ser consideradas corretas, visto que estão em consonância 
com o disposto no art. 11, I, II, III e IV, respectivamente, do referido diploma legal. A alternativa “B” está 
incorreta, uma vez que a autoridade policial tem o dever providenciar e informar que estão abrangidas 
a ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união 
estável, diversamente do que constou na alternativa. Assim, fica mantido o gabarito preliminar. 
 
Questão 18 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente, no que tange à inserção de criança ou adolescente em programa de acolhimento familiar 
ou institucional, em  relação ao período máximo que a situação deverá ser reavaliada. O prazo máximo 

para realização da reavaliação é de 03 (três) meses, conforme preceitua o art. 19, § 1 o , do ECA, in 
verbis:  
 Art. 19.  É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente 
que garanta seu desenvolvimento integral. 

 1 o Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou 
institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) meses, devendo a autoridade 
judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, 
decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família 
substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei. (…) A Lei nº. 13.509/2017, 
alterou o disposto no art. 19, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo que não há que se 
falar em ausência de previsão editalícia, visto que o ECA está previsto nos conteúdos programáticos do 
Edital de Abertura. A alternativa a ser assinalada como correta é a letra “B”. Destarte, fica mantido o 
gabarito preliminar da questão. 
 
Questão 19 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação à Lei Orgânica do Município de 
Estrela, no que tange à perda do mandato em relação ao vereador. As afirmativas I, II e III da questão, 
estão em conformidade com o disposto no art. 37, V, IV, VII, do referido diploma legal, 
respectivamente. Não há como criar interpretações extensivas ou analogias, visto que o enunciado da 
questão não aponta nenhuma ressalva. Assim, a alternativa a ser assinalada como correta é a letra “E”, 
restando mantido o gabarito preliminar. 
 
Questão 20 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação ao Regime Próprio de 
Previdência Social do Município de Estrela, no que tange à extinção da cota individual da pensão. As 
afirmativas I, II e III, da questão, estão em conformidade com o disposto no art. 37-F, II, III e IV, do 
referido diploma legal, respectivamente, in verbis: 
Art. 37-F. A cota individual da pensão será extinta: 
I - pela morte do pensionista;  
II - para filho, pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos, ao completar 21 (vinte e um) 
anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;  
III - para filho, pessoa a ele equiparada ou irmão, caso inválido, pela cessação da invalidez;  
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IV - para filho, pessoa a ele equiparada ou irmão, que tenham deficiência intelectual ou mental ou 
deficiência grave, pelo afastamento da deficiência, aferida em inspeção médica oficial; (…)  
Não há como criar interpretações extensivas ou analogias, visto que o enunciado é claro no que pede. 
Assim, a alternativa a ser assinalada como correta é a letra “E”, ficando mantido o gabarito preliminar. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 
Representando os dados por diagrama de Venn, temos: 

 
A porcentagem solicitada é sobre os clientes que possuem cachorro (120), logo estes representam 
100%. Assim, temos que 30/120 = 25% dos que possuem cachorro, também possuem gato. Sendo 
assim, apenas a alternativa E está correta, ficando mantido o gabarito preliminar da questão. 
 
Questão 22 – Gabarito mantido. 
O conteúdo de regra de três composta está previsto no Edital de Abertura. Dentro deste, incluem-se os 
casos em que há proporção direta e inversa. Para responder à questão, é preciso resolver a seguinte 

regra de três: 
  

 
 

  

  
 
 

 
. 

Resolvendo, obtemos que       Portanto, apenas a alternativa D está correta. 
 
Questão 24 – Gabarito mantido. 
A proposição do enunciado pode ser representada, segundo a lógica, por    . A palavra “mas” tem 
sentido na lógica equivalente ao sentido do conectivo da conjunção. Logo, sua negação é dada por 
      . Portanto, a negação é dada por “Juarez não gosta de matemática ou acertou pelo menos 6 
questões na prova. A questão aborda  Assim, a única alternativa correta é B. 
 
Questão 25 – Gabarito mantido. 

Inicialmente Lucas tem 30 livros, para que a referida razão seja 
 

 
, é preciso que ele tenha 12 livros 

escritos por 

brasileiros e 18 livros escritos por estrangeiros. Para que essa razão passe a ser 
 

 
, temos que 

descobrir o número 
de livros que ele precisa comprar: 

    

  
 

 

 
 

Resolvendo, obtemos que    . Assim, teríamos 16 livros escritos por brasileiros e 18 escritos por 
estrangeiros, o que implica na razão 8/9 almejada. Portanto, apenas a alternativa C está correta.  
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
O tanque possui 7500 mililitros de água. Assim, o número máximo de garrafas que podem ser enchidas 
será igual 
a 12 (7200 mililitros gastos), dado que não haverá água suficiente para encher a 13ª garrafa. Assim, o 
enunciado é claro e preciso ao solicitar o número máximo das referidas garrafas que podem ser 
enchidas, cabendo assim, apenas números inteiros como solução. Logo, apenas a alternativa E está 
correta. 
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Questão 28 – Gabarito mantido. 
A média será (7+0+2+4+7+10+5)/7=5=A. A moda é o valor que mais repete, logo Moda=7=E. Por fim, a 
mediana é o valor central após ordenados os dados em ordem crescente, logo Mediana=5=A. Assim, 
apenas a alternativa D está correta. Mantendo-se o gabarito. 
 
Questão 29 – Gabarito mantido. 

Sabendo que o último termo é 325, temos que                      Logo, a única alternativa 
correta é A. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS PÚBLICOS DE NÍVEL ESCOLAR TÉCNICO – TURNO 
TARDE 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 01 – Gabarito mantido. 
A lacuna da linha 02 deve ser preenchida com “há”, pois trata-se do verbo usado para se referir a 
tempo passado.  
A lacuna da linha 03 deve ser preenchida com “a”, pois não se usa crase diante de verbos.  
A lacuna da linha 16 deve ser preenchida com “a”, pois não se usa crase diante de numerais. 
A lacuna da linha 34 deve ser preenchida com “às”, pois há a fusão da preposição exigida por “início” e 
do artigo admitido por “pedaladas”. Assim, mantém-se o gabarito preliminar. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 27 – Gabarito mantido. 
A razão é dada pelo quociente entre um termo e o seu antecessor. Logo, q = 400/500 = 320/400 = 0,80 = 
80%. Assim, apenas a alternativa E está correta. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS PÚBLICOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR – TURNO 
TARDE 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 03 – Gabarito mantido. 
O sujeito desinencial é reconhecido pelo contexto ou pela desinência verbal. Na oração analisada, o verbo 
está conjugado na primeira pessoa do plural, ou seja, “nós”. Desse modo, mantém-se o gabarito preliminar. 
 
Questão 08 – Gabarito mantido. 
A primeira afirmativa é adequada, pois as vírgulas separam itens de uma mesma função sintática. 
A segunda afirmativa é inadequada, pois o primeiro período é formado por apenas uma oração, logo a 
referida oração é classificada como absoluta. A terceira afirmativa é inadequada, pois a vírgula foi 
usada para separar um adjunto adverbial deslocado.  
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 13 – Gabarito mantido.  
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação à Lei de Acesso à Informação, 
quanto ao prazo de manifestação a recurso dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que 
exarou a decisão impugnada. De acordo com o disposto no art. 15, parágrafo único, da Lei de Acesso 
à Informação, o prazo é de 05 (cinco) dias, devendo ser assinalada como alternativa correta a letra “A”. 
O ordenamento das questões, não resta configurado nenhum prejuízo ou benefício aos candidatos, 
visto que os conteúdos programáticos estão dispostos no edital.  Assim, não há que se falar em 
similaridade de questões ou prejuízo aos candidatos, visto que se tratam de situações diversas, o que 
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é perceptível na simples leitura e comparação dos enunciados das questões. Destarte, fica mantido o 
gabarito preliminar. 
 
 
Questão 14 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação ao disposto no Estatuto do 
Idoso, em relação às penalidades aplicadas às entidades não-governamentais. As afirmativas I e III, 
estão corretas, uma vez que se tratam de penalidades aplicadas às entidades não-governamentais, 
situação que não se verifica na afirmativa II, razão pela qual está incorreta. Assim, a alternativa a ser 
assinalada como correta é a letra “D”. Com o ordenamento das questões, não restou configurado 
nenhum prejuízo ou benefício aos candidatos, visto que os conteúdos programáticos estão dispostos 
no Edital de Abertura. Assim, fica mantido o gabarito preliminar. 
 
Questão 15 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação ao disposto no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, em relação ao direito à convivência familiar e comunitária. A única 
alternativa correta é a letra “B”, visto que em consonância com o disposto no art. 19-A, § 10, do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, fica mantido o gabarito preliminar. 
 
Questão 16 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação ao disposto na Lei de 
Improbidade Administrativa. As alternativas “A”, “B”, “C” e “E” estão em desacordo com o disposto no 
art. 17, § 17; art. 17, § 10-F, I; art. 12, § 10 e  art. 1º, § 3º, do referido diploma legal, respectivamente. 
Já a letra “D”, está em conformidade com o disposto no art. 17, § 10A, da Lei de Improbidade 
Administrativa, razão pela qual deve ser assinalada como correta. A Lei de Improbidade Administrativa 
está prevista nos conteúdos programáticos do edital de abertura do certame. Ademais, o enunciado da 
questão é claro ao que pede. Destarte, fica mantido do gabarito preliminar. 
 
Questão 19 – Gabarito mantido. 
A questão é clara no que se pede e busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação ao 
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Estrela, no que tange os critérios de desempate na 
apuração de antiguidade. As afirmativas I, II e III, da questão, estão em conformidade com o disposto 
no art. 23, § 2º , 1.2 e 3, do referido diploma legal, respectivamente, in verbis: 
Art. 23. A antiguidade corresponderá ao tempo de efetivo exercício no cargo, computado em dias. 
§ 1º Será contado para promoção por antiguidade, o tempo de afastamento do funcionário para exercer 
mandato eletivo federal, estadual ou em outro Município. 
§ 2º Quando ocorrer empate na apuração da antiguidade, terão preferência os funcionários que 
apresentarem os seguintes requisitos, pela ordem: 
1. Maior tempo de serviço municipal; 
2. Maior tempo de serviço público; 
3. Maiores encargos de família;(...) 
Assim, a alternativa a ser sinalizada como correta é a letra “E”, ficando mantido o gabarito preliminar. 
 
Questão 20 – Gabarito mantido. 
A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação ao Regime Próprio de 
Previdência Social do Município de Estrela, no que tange às hipóteses das acumulações de pensões 
por morte. As alternativas “A”, “B”, “D” e “E”, não estão em consonância com o disposto no art. 37-E, § 
2º,II, do referido diploma legal, in verbis: 
Art. 37-E. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou 
companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo 
instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal. 
(…) 
§ 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º, é assegurada a percepção do valor integral do 
benefício 
mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de 
acordo com as 
seguintes faixas:  
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I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) 
salários-mínimos;  
II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) 
salários-mínimos; (…) 
A alternativa que contempla corretamente o disposto no art. 37-E, § 2º,II, do Regime Próprio de 
Previdência Social do Município de Estrela, é a letra “C”, razão pela qual deve ser assinalada como 
correta. Na presente questão não há como criar interpretações extensivas ou analogias, visto que o 
enunciado é claro no que pede, razão pela qual fica mantido o gabarito preliminar. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 
A escolha do trio de livros que será comprado não importa quanto ao seu ordenamento. Segundo a 
análise combinatória, o número de possibilidades é dado por uma combinação de 5 elementos 3 a 3. 
Assim, o número de possibilidades é dado por (5*4*3)/(3!) = 60/6 = 10. Portanto, apenas a alternativa A 
está correta.   
 
Questão 23 – Gabarito alterado para letra C. 
Organizando os dados, de acordo com o diagrama de Venn, em conjuntos onde as pessoas leram os 
respectivos livros enunciados, temos: 

 
Logo, a probabilidade de sortear ao acaso, uma pessoa desta pesquisa, e ela ter lido o livro “Torto 

arado”, mas não ter lido o livro “O avesso da pele” é   
   

   
       Assim, a única alternativa correta 

é C, razão pela qual altera-se o gabarito preliminar da questão.  
 
Questão 24 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão é claro no que se pede, solicitando ao candidato que indique a alternativa que 
apresenta uma proposição lógica simples. As alternativas A, B e E não são proposições lógicas. A 
alternativa D é uma proposição lógica composta. Apenas a alternativa C é uma proposição lógica 
simples. Portanto, só há uma alternativa correta e esta é C.  
 
Questão 25 – Gabarito alterado para letra E. 
Sabemos que são verdadeiras: 

 Adriano é enfermeiro se, e somente se, Camilo é engenheiro. 

 Se Bernardo é professor, então Camilo não é engenheiro. 

 Adriano é enfermeiro ou Bernardo é enfermeiro. 
A primeira proposição será verdadeira em caso V-V ou F-F, pois é uma bicondicional. Caso seja V-V, 
então Adriano é enfermeiro e Camilo é engenheiro. Logo, Bernardo seria professor. Porém, pela 
segunda proposição, temos que, se Bernardo é professor, então Caminho não é engenheiro (o que 
falha na sequência lógica, dado que assumimos que Camilo seja engenheiro). Portanto, a primeira 
proposição não pode ser V-V, mas é sim F-F, isto é, descobrimos que Adriano não é enfermeiro e 
Camilo não é engenheiro. 
Pela terceira proposição, temos que a primeira proposição simples é falsa, logo resta que Bernardo é 
enfermeiro é verdadeira. Como Camilo não é engenheiro resta que Camilo é professor. Por fim, 
Adriano é engenheiro. Logo, apenas a alternativa E está correta, alterando o gabarito preliminar da 
questão.  
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
A alternativa A está incorreta, pois há proporção (os lados foram reduzidos pela metade), porém se 
deseja um tamanho maior no enunciado – neste caso houve diminuição. 
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As alternativas B, C e E estão incorretas por não respeitarem à proporção, dado que: 

 Na alternativa B, dobra-se a altura, mas não se dobra o comprimento. 

 Na alternativa C, quadruplica-se a largura, mas não se quadruplica o comprimento. 

 Na alternativa E, a largura é multiplicada por 11, mas o mesmo não ocorre com o comprimento. 
A única alternativa em que há um aumento mantendo a proporção do comprimento e largura iniciais é a 
letra D, onde todas as medidas foram multiplicadas por 9. Assim, a única alternativa correta é letra D. 
 
Questão 27 – Gabarito mantido. 

Para descobrirmos a razão, basta observar que                               
    

    
 

   Logo,                                Assim, a única alternativa correta é A. 
 
Questão 28 – Gabarito alterado para letra E. 
Para solucionar a questão deve-se resolver a seguinte regra de três: 

               
              

De onde, obtém-se que       Logo, apenas a alternativa de letra E está correta, sendo assim, altera-
se o gabarito preliminar da questão. 
 
Questão 29 – Gabarito mantido. 
A moda é o valor mais frequente, logo é igual a 12 (único valor que repete). A mediana é o valor 
central, quando ordenados os dados: {2, 12, 12, 14, 15, 23, 25, 27, 29, 33, 45}. Logo, a mediana é 
igual a 23. Assim, apenas a alternativa D está correta.  
 
Questão 30 – Gabarito mantido. 

Supondo que o número de países deste continente seja  . Temos que ela já conhece      e 

desconhece       Se ela conhecer 40% dos países que ainda não viajou, isto é,               , ainda 

restarão 21 países que não conhece. Esses 21 países são equivalentes à      dado que ela conhece 
                  Logo,  

       

       
Resolvendo, obtemos que       Assim, apenas a alternativa E está correta.  
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO  
 
MOTORISTA 
 
Questão 36 – Gabarito alterado para letra E 
 A questão trata sobre as medidas a serem tomadas para não agravar a situação em que a vítima se 
encontra. A única alternativa correta é a letra E, visto que todas as demais alternativas estão em 
desacordo com as orientações de procedimentos de primeiros socorros. Desse modo, altera-se o 
gabarito preliminar para letra E. 
 
Questão 40 – Gabarito alterado para letra D 
A questão trata dos sistemas que contemplam o veículo, responsável por absorver o impacto do solo e 
minimizar os efeitos de oscilações, sustentando e estabilizando o veículo. Sendo assim, a única 
alternativa correta é a letra D Sistema de Suspensão.  Desse modo, altera-se o gabarito preliminar. 
 
 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
De acordo com Medeiros e Hernandes (2010, p. 250), no caso de sobrenomes que vem precedidos de 
prefixo ou preposição, em letra maiúscula, fazendo parte integrante do sobrenome, arquiva-se pela 
letra do prefixo ou preposição. Conforme exemplo: 
Nome: Pierre La Fontaine - Ordem de arquivamento: La Fontaine Pierre 
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Conforme o mesmo autor (p. 251), sobrenome composto por um substantivo e um adjetivo deve 
permanecer Inseparável, conforme segue: 
Nome: Felipe Casa Grande - Ordem de arquivamento: Casa Grande Felipe 
Sendo assim, fica mantido o gabarito da questão. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
A questão refere-se aos conteúdos programáticos de Administração Pública e Princípios e poderes da 
Administração Pública. O autor utilizado está disponível na bibliografia sugerida, MATIAS-PEREIRA, J. 
Curso de Administração Pública. 3. ed. - São Paulo: Atlas, 2010. Classificam-se os órgãos a seguir:  
Órgãos Independentes são: Originários da Constituição, com autonomia financeira e administrativa, 
representam: Poderes do Estado: Executivo, Legislativo e Judiciário; Congresso Nacional (Senado e 
Câmara de Deputados); Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores; Chefias do Executivo 
(Presidência, Governadores, Prefeituras); Tribunais Judiciários e Juízes Singulares, Ministério Público. 
Órgãos Autônomos são: Ampla autonomia administrativa, financeira e técnica: Ministérios, 
Secretarias de Estado, Consultoria-geral da República e Chefes de Poderes. Superiores – detêm o 
poder de direção, controle, decisão e comando dos assuntos de sua competência específica. Não 
gozam de autonomia financeira e administrativa, são órgãos de planejamento: Gabinetes, Secretarias-
gerais, Inspetorias, Procuradorias Administrativas e Judiciais. Subalternos – reduzido poder de decisão, 
são executores que realizam serviços de rotina, tarefas e formalização de atos administrativos. 
Unidades administrativas e de execução. 
 
 
PROFESSOR ANOS INICIAIS  
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
Conforme apresentado na referida questão, esta foi elaborada segundo o Plano de Carreira do 
Magistério do município de Estrela, promulgado em 30 de dezembro de 2019 pela Lei nº 7.263. A 
referida lei, em sua Seção I - Das Disposições Gerais, define, entre outros aspectos, o entendimento 
adotado no município para os diversos cargos relacionados ao magistério municipal, considerando o 
perfil definido para os cargos de Professor; Diretor e/ou vice-diretor de escola; Supervisor Escolar; e 
Coordenador Pedagógico. O enunciado da questão apresenta, de forma literal, a descrição do cargo de 
Coordenador Pedagógico apontada no referido Plano de Carreira. Sendo assim, apenas a alternativa 
“E” está correta, pois conforme apresentado no item VI Art. 6º do Plano de Carreira do Magistério do 
município de Estrela, considera-se Coordenador Pedagógico o “[...]cargo de professor com formação e 
experiência docente, designado para desempenhar atividades envolvendo planejamento, 
acompanhamento, organização e coordenação dos processos didático pedagógicos da rede municipal 
de ensino e de apoio direto à docência, dinamizando as ações que envolvam a comunidade escolar, 
atuando em todas as Instituições da Rede Municipal de Ensino”. Desse modo, mantém-se o gabarito 
preliminar. 
 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
A questão está de acordo com o conteúdo  “Desenvolvimento infantil: aspectos comportamentais, 
físicos, afetivos, cognitivos e sociais”, expresso no Edital de Abertura. As afirmativas não geram 
prejuízo de entendimento ao candidato, visto que a informação apresentada é suficiente para 
conhecimento e interpretação do que se pede no enunciado da questão. Ademais, a segunda 
afirmativa é falsa, pois o cérebro da criança matura em tempos diferentes. Desse modo, mantém-se o 
gabarito preliminar. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
A questão é clara no que se pede e não gera prejuízo de entendimento ao candidato, visto que a 
informação apresentada nas assertivas é suficiente para conhecimento e interpretação, sendo 
compreendida no contexto em que se insere. Desse modo, mantém-se o gabarito preliminar. 
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Questão 36 – Gabarito mantido. 
A questão não gera prejuízo de entendimento ao candidato, visto que a informação apresentada é 
suficiente para conhecimento e interpretação do que se pede no enunciado. Ademais, cabe salientar 
que a questão está de acordo com o manual “Brinquedos e brincadeiras de creches: Manual de 
Orientação pedagógica” bibliografia sugerida no Edital de Abertura. Desse modo, mantém-se o gabarito 
preliminar. 
 
 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
O conhecimento dos EPIs, sua utilidade, objetivo, partes componentes, forma de ação, bem como seu 
correto uso é tema constante na atividade do Técnico de Segurança do Trabalho. Por isso é desejável 
que sejam conhecidos os componentes que atuam para garantir a segurança durante o uso de EPIs, 
especialmente para que, durante o uso, essas partes componentes não sejam desprezadas ou 
alteradas. A alternativa que apresenta o nome correto da parte componente mencionado no enunciado 
é a “E”. Desse modo, mantém-se o gabarito. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
De acordo com a Bibliografia Sugerida e Conteúdo Programático, a assertiva I - está incorreta porque 
para enquadramento como ‘acidente de trajeto’ “não poderá haver interrupção ou alteração de 
percurso por motivo alheio ao transito”. A assertiva II está correta de acordo com a NBR 14280 e a 
assertiva III está correta de acordo com a NBR 14280. Desta forma “C” é a alternativa certa. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
A questão versa sobre os conhecimentos inerentes à função do Técnico em Segurança do trabalho e 
ainda de acordo com a bibliografia sugerida no Edital, em especial o conjunto das Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a única alternativa que apresenta os prazos corretos 
para o cumprimento dos itens notificados é a “B”. Desse modo, mantém-se o gabarito. 
 
 
FISCAL DO MEIO AMBIENTE 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
A alternativa “A” está incorreta, pois caso tiver permissão ou licença para atividade não incorre em 
crime. A alternativa “B” está correta, pois a pena é agravada se for cometida a noite. A alternativa “C” 
está incorreta, pois a atividade de pichar é considerada crime ambiental contra o ordenamento urbano 
e o patrimônio Cultural. A alternativa “D” está incorreta, pois sonegar informações ou dados e fazer 
afirmação falsa ou enganosa incorre na esfera criminal e administrativa (multa). A alternativa “E” está 
incorreta, pois se os crimes são dolosos que incorrem em agravamento de pena. Deste modo, fica 
mantido o gabarito preliminar da questão.  
 
Questão 40 – Gabarito anulado. 
A alternativa considerada correta induz o candidato a erro, gerando dupla interpretação. Desse modo, 
anula-se a questão. 
 
 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
A questão versa sobre prescrições previstas na norma NBR 14039, no item que trata sobre proteções 
contra sobrecorrente e busca aferir o conhecimento do candidato acerca deste tema. Deste modo, 
apenas a alternativa “E” está correta, pois está conforme as prescrições previstas na norma NBR 
14039 (2005) item 5.3.1.2 e notas do item 5.3 da referida norma.  Desse modo, mantém-se o gabarito 
preliminar. 
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Questão 35 – Gabarito mantido. 
A alternativa “A” está incorreta, pois Rr e Rc apresentados na alternativa não são valores válidos na 
tabela de raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre do Anexo II da norma NR-10. 
A alternativa “B” está correta, pois de acordo com a tabela de raios de delimitação de zonas de risco, 
controlada e livre do Anexo II da norma NR-10, para tensões inferiores a 1000 volts, as distâncias de 
Rr e Rc são, respectivamente, 0,20 e 0,70. 
A alternativa “C” está incorreta, pois Rr e Rc apresentados na alternativa são valores para tensões 
igual ou maior que 3 kV e menor que 6 kV. 
A alternativa “D” está incorreta, pois Rr e Rc apresentados na alternativa são valores para tensões 
igual ou maior que 10 kV e menor que 15 kV. 
A alternativa “E” está incorreta, pois Rr e Rc apresentados na alternativa são valores para tensões igual 
ou maior que 132 kV e menor que 150 kV. 
Ademais, o fato de não apresentar as unidades de medidas nas alternativas não dá margem para 
interpretação dúbia ao responder a questão, uma vez que TODOS os valores de Rr e Rc do Anexo II 
da norma NR-10 são apresentados em METROS. Desse modo, mantém-se o gabarito preliminar. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
Um transformador trifásico pode ser conectado em Estrela (Y) ou Delta/Triângulo (∆). Sendo assim, 
existem quatro possibilidades de ligação (conexão), conforme segue abaixo: 

 
O exercício elucida um transformador trifásico abaixador com esquema de ligação triângulo-estrela (∆-

Y). 

            
Ou seja: 

 Em ∆, a tensão de linha é igual a tensão de fase; 

 Em ∆, a corrente de linha é √3 vezes a corrente de fase; 

 Em Y, a corrente de linha é igual à corrente de fase; 

 Em Y, a tensão de linha é igual à  √3  vezes a tensão de fase. 
Quando uma tensão de linha V é aplicada no primário em ∆ de um transformador, gera uma tensão de 
fase V/a no secundário em Y, onde "a" é a relação de espira. 
Nesse sentido, a dedução lógica da relação de transformação para tensão (RTV), é: 
 

  
 
Utilizando-se da mesma regra, a relação de transformação para corrente (RTI), é: 
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Com base nas relações de transformações (RT) para tensão e corrente, segue abaixo a resolução do 
exercício. 
Resolução do Exercício: 
Onde: 

 a =  N1/N2 = Razão de espiras = 3:1; 

 Corrente linha do secundário igual a 80 A; 

 A tensão de linha do secundário é igual a 400 volts. 
 

Aplicando a RTV para tensão, tem-se: VLP = 
   

  
 = 

     

  
 = 692,82 volts 

Com o secundário em estrela (Y), a corrente em cada bobina do secundário (IBS) é igual à corrente de 
linha, que é 80 A. 

Aplicando a RTI para corrente, tem-se: ILP = 
    

 
 = 

     

 
 = 46,18 A 

Sendo assim, a alternativa que apresenta, corretamente, a tensão de linha do primário (VLP), a 
corrente em cada bonina do secundário (IBS) e a corrente de linha no primário (ILP), respectivamente, 
é a “letra A”. 
 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
De acordo com o item 7.3.3, que trata do tema em questão na referida Norma a definição apresentada 
no enunciado da questão corresponde à estrutura de contensão denominada Muros de gravidade. 
Desse modo, mantem-se o gabarito preliminar.  
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
A questão versa sobre o conhecimento acerca do estudo da teoria das estruturas, em especial “o 
equilíbrio, vínculos e características dos sistemas”. A afirmação I está incorreta, pois: Sistemas 
hiperestáticos – o número de equações é menor que o número de incógnitas. Já as afirmativas II e III 
estão corretas, desse modo, fica mantido o gabarito preliminar.  
 
 
ENFERMEIRO 
 
Questão 31 – Gabarito mantido.  
A questão é clara no que se pede e busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) a respeito das 
limitações motoras e funcionais do paciente pós-AVC, sendo este, conteúdo presente no Edital de 
Abertura. Acerca das afirmativas apresentadas, todas contemplam as especificidades que podem se 
manifestar no paciente pós-AVC, não havendo irregularidade na presente questão, sendo mantido o 
gabarito preliminar. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
Conforme bibliografia recomendada no Edital de Abertura, sendo essa o Calendário Nacional de 
Vacinação. Instrução normativa referente ao calendário nacional de vacinação. Anexo V, à vacina da 
febre amarela (atenuada) é administrada por via subcutânea, tendo esquema vacinal que ser 
administrado em: crianças entre 9 (nove) meses de vida a menores de 5 (cinco) anos de idade. 
Administrando 1 (uma) dose aos 9 (nove) meses de vida e uma dose de reforço aos 4 (quatro) anos de 
idade. Sendo assim, fica mantido o gabarito preliminar.  
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Questão 36 – Gabarito mantido. 
De acordo com as bibliografias: Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 
de Atenção Básica. HIV/Aids, hepatites e outras DST / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 
Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2006. 197 p. il. - 
(Cadernos de Atenção Básica, n. 18) (Série A. Normas e Manuais Técnicos deliberadas em Edital de 
Abertura, à única opção que NÃO é apontada como risco de transmissão do HIV em uma relação 
heterossexual é “Relação sexual com preservativo sem lubrificante”, apresentada na alternativa de 
letra E. As demais alternativas apresentam fatores que aumentam o risco de transmissão, ficando 
assim, mantido o gabarito preliminar da questão.  
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
Conforme WILSON, D.; HOCKENBERRY, M.J.; RODGERES , C.C. Wong - Fundamentos de 
Enfermagem Pediátrica. Guanabara Koogan; 10ª edição (2018), obra bibliográfica recomendada em 
Edital de Abertura, embora existam amplas variações na idade em que ocorre o fechamento em 
crianças individuais, normalmente todas as suturas e fontanelas são ossificadas nas seguintes idades: 
com 6 (seis) meses: União fibrosa das linhas de sutura e encadeamento das margens serradas, com 
18 (dezoito) meses: Fontanela anterior fechada e, após 12 (doze) anos: Suturas incapazes de se 
separar por PIC aumentada. A opção I está incorreta, pois a Fontanela posterior fechada ocorre em 8 
(oito) semanas, e não com 4 (quatro) semana, motivo pelo qual fica mantido o gabarito preliminar da 
questão.  
 
 
FARMACÊUTICO 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
As alternativas de letra A,B,C e E estão incorretas, pois elas não contemplam corretamente a 
classificação de RAM, conforme apresentado por Bisson, no livro Farmácia Clínica e Atenção 
Farmacêutica, constante na literatura recomendada pelo Edital de Abertura. A alternativa que atende 
ao preenchimento das lacunas, de acordo com a  classificação de RAM é a alternativa de letra D, 
ficando mantido o gabarito preliminar da questão.  
 
Questão 32 – Gabarito anulado. 
A afirmativa “I” está correta, pois trata-se do inciso I do Art.35 da Lei 5991, de 17 de dezembro de 
1973. A afirmativa “II” está correta, pois trata-se do inciso III do Art.35 da Lei 5991, de 17 de dezembro 
de 1973, com adição do parágrafo 2º do mesmo artigo. A afirmativa “III” está correta, pois trata-se do 
inciso II do Art.35 da Lei 5991, de 17 de dezembro de 1973. Não havendo dentre as alternativas 
apresentadas na questão, nenhuma opção que contemple as afirmações I, II e III como corretas, está 
anulado o gabarito preliminar da questão.  
 
Questão 33 – Gabarito mantido.  
O enunciado da questão é claro no que se pede, sendo assim apenas a alternativa B correta pois está 
em concordância com o a RDC 44 de 2009, de que trata essa questão, Art 2º, inciso I, II, III, IV, e 
parágrafo 1º.  
 
Questão 40 – Gabarito mantido.  
A alternativa “E” está correta, pois a aplicação dos métodos epidemiológicos permite o estudo do efeito 
dos medicamentos na população, prática conhecida como farmacoepidemiologia. A farmacovigilância é 
parte da farmacoepidemiologia e identifica assuntos de segurança nos medicamentos em fase de 
comercialização. 
 
 
FISCAL SANITÁRIO 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
A questão versa sobre o conteúdo Doenças de notificação compulsória e tem como base material a 
bibliografia sugerida Guia de Vigilância em Saúde: [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria 
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de Vigilância em Saúde, Coordenação Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia e Serviços. – 1. ed. 
atual. – Brasília: Ministério da Saúde, 2019. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_3ed.pdf. Em análise as alternativas: 
A alternativa “A” está incorreta, pois Tuberculose não é doença de notificação compulsória imediata. A 
alternativa “B” está incorreta, pois Hanseníase e Hepatites virais são doenças de notificação semanal. 
A alternativa “C” está correta, pois apresenta a classificação de notificação adequada. A alternativa “D” 
está incorreta, pois somente a Lepptospirose e raiva são doenças de notificação imediata. A alternativa 
“E” está incorreta, pois Febre Tifoide e Febre Amarela são doenças de notificação imediata. Desse 
modo, mantém-se o gabarito. 
 
Questão 38 – Gabarito alterado para letra A. 
Acerca das medidas de “incidência” e “prevalência” as afirmações I, II e III estão corretas, sendo assim, 
altera-se o gabarito preliminar da questão para a alternativa que contempla as respectivas afirmações.  
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
A alternativa de letra “A” está incorreta, pois na afirmativa II o correto seria: “Resíduos sólidos” e não 
“Rejeitos”. A Alternativa “B” está incorreta, pois a mesma não contempla a afirmativa I. A alternativa “C” 
está correta, pois contempla as afirmativas I e III estando de acordo com a Lei nº 12.305 de 02 de 
agosto de 2010 que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A alternativa “D” está 
incorreta, pois contempla erroneamente a afirmativa II. A alternativa “E” está incorreta, pois contempla 
erroneamente a afirmativa II. Desse modo, mantém-se o gabarito preliminar. 
 
 
FISCAL SANITÁRIO S.I.M 
 
Questão 32 – Gabarito anulado. 
A afirmativa I foi relacionada ao ponto de controle, quando o correto seria a relação com Ponto de 
controle Crítico. Sendo assim, por não apresentar alternativa correta, anula-se a questão.  
 
Questão 33 – Gabarito anulado.  
Questão anulada tendo em vista o fim da vigência Instrução Normativa n° 3, que foi revogada pela 
portaria Portaria n° 365 de 16 de Julho de 2021. 
 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
 
Questão 34 – Gabarito alterado para letra E. 
A assertiva I está incorreta, pois coeficiente de incidência é a medida do número de casos novos de 
uma doença, originados de uma população específica, em risco de sofrê-la, durante um período de 
tempo determinado. A assertiva II está correta pois está de acordo com a definição acerca das medidas 
de “Prevalência”. A assertiva III está incorreta pois o correto seria “Coeficiente de Letalidade” e não 
“Mortalidade”. Sendo assim altera-se o gabarito preliminar da questão para a alternativa que contempla 
apenas a assertiva II. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido.  
Acerca das Medidas de prevenção e controle da Raiva, todas as alternativas estão corretas e de 
acordo com o Guia de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde. – 5. ed. – Brasília : Ministério da 
Saúde, 2021, bibliografias deliberadas em Edital de Abertura. Dessa forma mantém o gabarito 
preliminar da questão. 
 
 
NUTRICIONISTA 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
A alternativa “A” está incorreta, pois doses baixas de radiação desinfestam o produto, eliminando 
insetos e outras pragas. A alternativa “B” está incorreta, pois doses baixas de radiação retardam a 
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maturação de frutas e vegetais. A alternativa “C” está incorreta, pois doses altas de radiação 
esterilizam o alimento, como no caso de conservas de alimentos. Frutas vendidas em feiras não 
estão esterilizadas, estão expostas. A alternativa “D” está incorreta, pois a irradiação, e qualquer 
outro método, não substitui as boas práticas de fabricação e ou agrícolas. A alternativa “E” está 
correta, pois em doses médias, há um efeito de pasteurização, onde a vida de prateleira é prolongada 
e a maioria dos microrganismos patogênicos é destruída ou inativada. Pode ser inclusive utilizado 
termo pasteurização a frio, alternativamente à irradiação de alimentos. Desse modo, mantém-se o 
gabarito preliminar. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
A afirmativa I está correta, de acordo com as características de transmissão da bactéria. A afirmativa II 
está incorreta, pois como pode-se ler no título da tabela todas as escolas apresentadas possuíam 
alimentos contaminados com E. coli. As sinalizadas com asteriscos são aquelas com contagem acima 
do previsto na legislação.  A afirmativa III está correta, de acordo com as características de 
transmissão da bactéria. A afirmativa IV está incorreta pois a presença de E.coli em bolacha doce pode 
ter ocorrido pela manipulação inadequada, manipuladores contaminados devido a não observância de 
boas práticas de manipulação. A afirmativa V está correta, de acordo com as características de 
transmissão da bactéria. A alternativa que contempla as afirmativas corretas é a C, desse modo, 
mantém-se o gabarito preliminar. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
A alternativa “A” está correta, pois contempla alimento rico em carboidrato e vegetal cozido, que 
influenciam mais na glicemia. A alternativa “B” está incorreta, pois arroz branco tem maior influência na 
glicemia, enquanto a cenoura ralada, por ser crua, não. A alternativa “C” está incorreta, pois o 
sanduiche de atum possui pelo menos pão (carboidrato) e atum (proteína), que juntos influenciam 
manos a glicemia, assim como a carambola, fruta crua.  
A alternativa “D” está incorreta, pois o escalope bovino possui quantidade irrelevante de carboidrato, ou 
seja, não influencia grandemente na glicemia, enquanto o suco de manga sim. A alternativa “E” está 
incorreta, pois ambos são alimentos que não influenciam de maneira importante na glicemia por ser ou 
um alimento cru, ou um preparo com proteína e lipídios, além de carboidratos. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
A afirmativa I está correta, pois a vitamina B12 é excretada na urina. A afirmativa II está correta, pois 
distúrbios do intestino delgado que afetam o íleo, como doença celíaca, esteatorreia idiopática, espru 
tropical, cânceres que acometem o intestino delgado; fármacos (ácido para-aminossalicílico, colchicina, 
neomicina, metformina, antirretrovirais); e, em longo prazo, consumo de álcool ou uso de agentes 
quelantes do cálcio, podem causar anemia perniciosa. A afirmativa III está correta, pois o fator 
intrínseco é secretado pelas células parietais da mucosa gástrica e é necessário para a absorção de 
vitamina B12 exógena. A afirmativa IV está, pois os vegetais não possuem B12, eles possuem ferro e 
ácido fólico que auxiliam no controle da anemia. Desse modo, mantém-se o gabarito.  
 
 
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 
Temos que: 

 
           
        
       

   
     
    
    

                       

 
O gabarito preliminar já indica que a resposta correta é a indicada na alternativa B, logo, mantém-se o 
gabarito. 
 
 
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
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Conforme o enunciado da questão: “a imagem analisada representa uma determinada área da 
superfície terrestre e que as linhas representam latitude e longitude”. Os valores de latitudes e 
longitudes são sempre expressos em graus. No canto inferior direito observa-se a indicação do Norte 
(para o lado direito da folha), assim os valores 25, 35, 45 referem-se à latitudes Norte (Setentrional), 
visto que estão aumentando em direção ao norte. Dessa forma os valores 60, 65, 70 representam 
longitudes Leste (Oriental), visto que estão aumentando em direção a parte de baixo da folha. 
 
 
PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
A alternativa A está incorreta porque as células animais e vegetais possuem organelas diferentes. A 
alternativa B está incorreta porque as células procariontes não possuem mitocôndrias, sendo a 
respiração celular produzida através do citoplasma. A alternativa C está incorreta porque os 
ribossomos produzem somente proteínas e não carboidratos complexos. A alternativa D está correta 
porque as células vegetais são desprovidas de centríolos. Os centríolos são organelas celulares 
responsáveis pela produção de fibras de áster do fuso acromático, responsáveis pela realização da 
divisão celular por estrangulamento. Desta forma, é correto afirmar que as células vegetais se 
dividem de forma acêntrica (sem centríolos) e anastral (sem produção de fibras de áster). A 
alternativa E está incorreta porque o Retículo Endoplasmático Granular possui ribossomos aderidos. 
 
Questão 37 – Gabarito alterado para letra A. 
Para a replicação do DNA, é necessária uma enzima chamada DNA polimerase, além de outras 
enzimas que auxiliam neste processo. A duplicação do DNA é um processo chamado 
semiconservativo, porque as fitas-filhas mantém metade do DNA da fita-mãe. Neste processo, podem 
acontecer mudanças de bases chamadas de mutações. Os nucleotídeos do DNA são formados por um 
açúcar desoxirribose, um grupamento fosfato e uma base nitrogenada, que são: adenina, citosina, 
guanina e timina. Deste modo, a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado da 
questão, é a alternativa de letra A, ficando alterado o gabarito preliminar.  
 
 
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 32 – Gabarito alterado para letra A. 
O enuncia do questão solicita ao candidato que indique a alternativa que apresenta a conjugação 
correta no tempo verbal solicitado. Analisando as alternativas: a alternativa A está correta, pois 
começou está conjugado no pretérito perfeito do indicativo. A alternativa B está incorreta, pois a 
palavra está no tempo verbal pretérito imperfeito do indicativo. A alternativa C está incorreta, pois a 
palavra está no tempo verbal no pretérito imperfeito do subjuntivo. A alternativa D está incorreta, pois a 
palavra está no tempo verbal pretérito mais-que-perfeito do indicativo. A alternativa E está incorreta, 
pois a palavra está no tempo verbal futuro do pretérito do indicativo. Desse modo altera-se o gabarito.  
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
A questão tem por embasamento a obra de Bacich e Trevisani “Ensino Híbrido: Personalização e 
tecnologia na educação”, na qual os autores discutem acerca da utilização e integração de tecnologias 
educacionais ao currículo escolar, promovendo uma aprendizagem alinhada às expectativas e ao perfil 
dos estudantes na contemporaneidade. Apenas a alternativa “D” está correta, pois a adoção de 
tecnologias digitais na educação busca desenvolver, dentre outras habilidades, a autonomia e a 
reflexão por parte dos envolvidos, sobretudo os estudantes, transformando-os em sujeitos cada vez 
mais críticos, independentes, proativos e comprometidos no seu processo de aprendizagem. Desse 
modo, mantém-se o gabarito.  
 
 
PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
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O enunciado da questão é claro no que se pede, e a análise do conteúdo do texto e sua compreensão 
deixam evidente que trata-se de um texto informativo retirado da seção de política, pois fala de política. 
Apesar de constar a palavra “the advertiser”, esse fato não é suficiente para que o texto seja 
pertencente ao gênero anúncio. Desse modo, é possível inferir que o texto não trata de questões 
relacionadas à Saúde (alternativa A), Entretenimento (alternativa B), Imóveis (alternativa D) ou Anúncio 
(alternativa E), sendo mantido assim, o gabarito. 
 
Questão 38 – 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 
específico inerente ao cargo foi solicitado ao candidato. Cabe salientar ainda que, dentre as atribuições 
do profissional encontram-se a orientação para aprendizagem do aluno e contribuição para sua 
constante qualificação, fato este, que somente poderá ser alcançado se o profissional possuir 
conhecimento acerca da língua inglesa para exercício de suas atividades. 
 
Questão 39 – 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 
específico inerente ao cargo foi solicitado ao candidato. Cabe salientar ainda que, dentre as atribuições 
do profissional encontram-se a orientação para aprendizagem do aluno e contribuição para sua 
constante qualificação, fato este, que somente poderá ser alcançado se o profissional possuir 
conhecimento acerca da língua inglesa para exercício de suas atividades. 
 
Questão 40 – 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 
específico inerente ao cargo foi solicitado ao candidato. Cabe salientar ainda que, dentre as atribuições 
do profissional encontram-se a orientação para aprendizagem do aluno e contribuição para sua 
constante qualificação, fato este, que somente poderá ser alcançado se o profissional possuir 
conhecimento acerca da língua inglesa para exercício de suas atividades. 
 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA  
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
Cabe destacar que o método como conjunto de escolhas somente se torna assertivo a partir de 
conjunto de estratégias e fundamentações que o justificam, cabendo ao candidato a compreensão das 
características que se mostram evidentes no TEA, entre elas a adaptabilidade a meios sociais diversos, 
sendo o método TEACCH uma das possibilidades de tornar tal adaptabilidade mais facilitada. Desse 
modo, na afirmativa I, encontra-se o termo “adaptabilidade”, ao qual se refere tal método. A afirmativa II 
apresenta o prejuízo que indivíduos com TEA têm em relação à interação social. A afirmativa III versa 
acerca de uma característica evidente em indivíduos com síndrome de Down. Assim, a única 
alternativa correta é a B, que apresenta as afirmativas I e II como corretas, mantendo-se o gabarito 
preliminar. 
 
 
TESOUREIRO 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
Não cabe inferir irregularidades à questão pois ela apresenta o conteúdo de Contabilidade Básica e fez 
uso da bibliografia sugerida no edital, através do autor Sergio Iudícibus, no Livro Análise de balanços, 
indicado na referência, que traz como objetivos das demonstrações o seguinte trecho: “que sejam úteis 
aos usuários para a tomada de decisões econômicas, tais como: a) decidir quando comprar, manter ou 
vender instrumentos patrimoniais; b) avaliar a administração da entidade quanto à responsabilidade 
que lhe tenha sido conferida e quanto à qualidade de seu desempenho e de sua prestação de contas;  
c) avaliar a capacidade de a entidade pagar seus empregados e proporcionar-lhes outros benefícios; d 
)avaliar a segurança quanto à recuperação dos recursos financeiros emprestados à entidade; e) 
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determinar políticas tributárias; f) determinar a distribuição de lucros e dividendos; g) elaborar e usar 
estatísticas da renda nacional; ou h) regulamentar as atividades das entidades.” Desse modo, apenas a 
alternativa A está correta, mantendo-se o gabarito preliminar. 
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