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MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO/RS 
CONCURSO PÚBLICO  

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2022  
 

EDITAL Nº 11/2022 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO 
PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
O Prefeito do Município de Nova Bassano/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 FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 04 – Gabarito mantido. 
A alternativa que preenche corretamente os parênteses a respeito da analise extraída do texto é a letra 
E, pois, o autor do texto não teve covid; o escritor detalha um dos cardápios da sua merenda escolar; 
no texto, não é citada doença neurológica alguma; Carpinejar tem problemas para lembrar do número 
telefônico da sua esposa. Sendo assim , o preenchimento dos parênteses é V – V – F – F, ficando 
mantido o gabarito da questão.  
 
Questão 05 – Gabarito mantido. 
As alternativas A, B, C e D estão incorretas por não apresentam a sequência adequada das do 
preenchimento das lacunas do texto, conforme é solicitado no enunciado da questão. A alternativa “E” 
está correta, pois o preenchimento correto é: joga – apresentam – ofereciam. O verbo se flexiona para 
concordar com o seu sujeito na sequência acima. Deste modo, fica mantido o gabarito. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS PÚBLICOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO, 
MÉDIO/MAGISTÉRIO E TÉCNICO 
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 01 – Gabarito mantido. 
A alternativa “A” está correta, pois o emprego da crase está correto nas linhas 09 e 34. Nas outras 
lacunas, não há crase – não ocorre a contração da preposição a com o artigo feminino a ou as. Sendo 
assim, fica mantido o gabarito da questão.  
 
Questão 07 – Gabarito mantido. 
A alternativa “D” está correta, pois na linha 02 a substituição é possível sem alterar o sentido do texto; 
na linha 15, a vírgula não separa uma oração adjetiva explicativa e, sim, isola uma expressão 
exemplificativa; na linha 20, as vírgulas não separam itens de uma mesma função sintática e, sim, 
isolam o aposto. Sendo assim, o preenchimento dos parênteses deve ser V – F – F, ficando mantido o 
gabarito da questão.  
 
Questão 09 – Gabarito mantido. 
A alternativa “A” está correta, pois a sequência, que não altera o sentido do texto, é a seguinte: 
conforme – Outrossim – Assim. As demais alternativas estão incorretas pois não apresentam a 
substituição adequada das palavras, conforme solicitado no enunciado da questão.  
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Legislação 
 
Questão 15 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão é expresso ao determinar que a questão deve ser respondida “a partir das 
determinações do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos de Nova Bassano”, de 
modo que eventual outra disposição ou entendimento normativo, sob nenhuma hipótese, a justificaria. 
Nos termos da legislação citada, a única alternativa incorreta na questão corresponde àquela indicada, 
qual seja “D”. Mantendo-se o gabarito preliminar.  
 
Questão 19 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão é expresso ao determinar que a questão deve ser respondida “Considerando 
as disposições da Lei Orgânica Municipal”, razão pela qual eventuais alegações, baseadas em 
normativas legais diversas daquela indicada no enunciado, não estão aptas a ensejar entendimento 
diverso, mantendo-se o gabarito preliminar. 
Questão 20 – Gabarito anulado 
Considerando que constou equivocadamente do enunciado que a questão deveria ser respondida a 
partir das disposições da Lei Orgânica e seu teor e normativas constam do Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município, Lei Municipal 1.716/205, a questão deve ser anulada. 
 
 
Raciocínio Lógico 
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
Sejam: 
P = Amanda é advogada. 
Q = Caetano é arquiteto. 
A afirmação “Se Amanda é advogada, então Caetano é arquiteto” é uma condicional P    e sua 

negação é 
    , ou seja, “Amanda é advogada E Caetano não é arquiteto”. Desse modo, a única alternativa 
que podemos afirmar, é a de que Amanda é advogada, razão pela qual, fica mantido o gabarito da 
questão.  
 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS PÚBLICOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR 
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 04 – Gabarito anulado. 
A afirmativa I está correta, pois “inquérito” e “telefônico” são proparoxítonas e todas são acentuadas. 
A afirmativa II está incorreta, pois “aldeídos” é acentuada pela regra do hiato. 
A afirmativa III está correta, pois o verbo “vêm” está conjugado na terceira pessoa do plural, 
concordando com “os profissionais de saúde”. Não havendo alternativa que contemple apenas as 
assertivas I e III, anula-se a questão.   
 
Questão 05 – Gabarito mantido. 
A oração principal inicia com verbo de ligação e não possui sujeito. Logo, a oração subordinada 
substantiva será classificada como subjetiva, ficando mantido o gabarito da questão. 
 
Questão 07 – Gabarito mantido. 
Observando as orações vemos que: 
Em 1, o “que” introduz uma oração subordinada substantiva. Assim sendo, é uma conjunção integrante.  
Em 2, o “que” introduz uma oração subordinada adjetiva. Assim sendo, é um pronome relativo.  
 
Questão 09 – Gabarito mantido. 
A assertiva I está correta, pois - segundo o Dr. Frederico Fernandes - os cigarros eletrônicos não são 
saudáveis, logo, são prejudiciais à saúde.  
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A assertiva II está incorreta, pois, de acordo com o segundo parágrafo, em 1989, o percentual de 
fumantes era de 34,8; já em 2021, 9,1%. 
A assertiva III está incorreta, pois, embora a venda de cigarros seja proibida no Brasil, ainda assim, 
segundo o texto, é possível comprá-los pela internet e em outros locais. Sendo assim, a alternativa a ser 
assinalada como correta é a letra A, ficando mantido o gabarito da questão. 
 
 
Legislação 
 
Questão 12 – Gabarito mantido 
O enunciado da questão é extremamente claro em sua proposta, o conteúdo e bibliografia estão 
expressamente previstos no diploma editalício e a matéria abordada é de fundamental importância, 
especialmente àqueles que pretendem atuar no serviço público, desse modo, mantém-se o gabarito 
preliminar.  
 
Questão 14 – Gabarito anulado 
O enunciado da questão é claro ao determinar que fosse assinalada a alternativa incorreta. Desse 
modo, considerando possibilidade de duas alternativas incorretas, anula-se a questão. 
 
Questão 16 – gabarito mantido  
O enunciado da questão é claro no que se pede e está de acordo com os termos das determinações 
dos Arts. 45, 46 e 48 da legislação expressamente referida no enunciado da questão, apenas as 
sentenças I e II estão corretas. Desse modo, mantém-se o gabarito preliminar.  
 
Questão 17 – Gabarito mantido 
O enunciado da questão é claro no que se pede e está de acordo com os termos das determinações 
dos Arts. 29, 31, 33, 34 e 35 da Lei Orgânica Municipal de Nova Bassano, expressamente referida no 
enunciado da questão, a única alternativa incorreta é “B”. 
 
Questão 18 – Gabarito mantido 
O enunciado da questão é claro no que se pede e está de acordo com o que se estabelece no Art. 41 
da Lei Orgânica Municipal, referenciado no enunciado da questão, sendo a única alternativa correta a 
letra “A”. 
 
Questão 19 – Gabarito mantido 
O item II da questão estabelece que a aposentadoria por invalidez “DEVE ser precedida de auxílio 
doença [...]”. A Lei Municipal N.º 1.715/2005, em seu Art. 25, §1º, no entanto, determina que “a 
aposentadoria por invalidez, quando for o caso, será precedida de auxílio-doença [...]”, ou seja, não 
determinando sua obrigatoriedade. Assim, o item apresentado na questão está em total 
desconformidade com as disposições legais referidas, de modo que, sob nenhuma hipótese pode ser 
considerado correto. Os itens I, III e IV estão corretos, mantendo-se o gabarito preliminar da questão.  
 
Questão 20 – Gabarito alterado para C 
Considerando o disposto no Art. 26 da Lei Municipal N.º 1.715/2005, conforme a seguir transcrito, 
observados os cálculos mencionados no Art. 52 dessa Legislação, o segurado será automaticamente 
aposentado, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, com 70 anos de idade: 
“Art. 26 O segurado será automaticamente aposentado aos setenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, observado quanto ao cálculo, o disposto no art. 52.” 
Em sendo assim, o gabarito da questão deve ser ALTERADO para letra C. 
 
 
Raciocínio Lógico 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 

De acordo com o enunciado, temos que                                     
           
Portanto, as dimensões do terreno de Leonardo são 11m por 30 metros.  



 
 Município de Nova Bassano/RS 

Concurso Público Edital de Abertura nº 01/2022 
Edital nº 11/2022 – Respostas aos Recursos Administrativos do Gabarito Preliminar das Provas Objetivas 

  
4 

 

 

Execução: Fundação La Salle 

Logo, a área do terreno de Leonardo é               
Portanto, apenas a alternativa B está correta. 
 
Questão 22 – Gabarito mantido. 
Pelo princípio fundamental da contagem, há 6 possibilidades para a abertura e 5 possibilidades para o 
encerramento, logo há 6*5 = 30 possibilidades totais de organização. 
Assim, apenas a alternativa C está correta.  
 
Questão 23 – Gabarito mantido. 

Basta verificar que       e       . Logo, a razão é              Como     , a razão é 

igual a 15   Assim, a única alternativa correta é E.  
 
Questão 28 – Gabarito mantido. 

Temos que   é falsa, pois      e   é verdadeira. Assim, temos que: 
 
A alternativa A é falsa, pois        
A alternativa B é falsa, pois        
A alternativa C é falsa, pois        
A alternativa D é verdadeira, pois        
A alternativa E é falsa, pois        
 
Assim, a alternativa correta é D e o gabarito original deve ser mantido. 
 
Questão 30 – Gabarito mantido. 
Como o segundo item é falso, temos que Natália mora em Nova Bassano e Pedro também mora em 
Nova Bassano. Assim, do primeiro item, como uma disjunção exclusiva só é falsa quando ambos 
valores lógicos são iguais, temos que Miguel também mora em Nova Bassano.  
Portanto, apenas a alternativa E está correta. 
Obs: O caso “Ou..., ou...” é uma disjunção exclusiva, o que é diferente do conectivo lógico “... ou ...” 
que é uma disjunção (inclusiva). 
 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGOS 
 
Agente de Combate às Endemias 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
A questão versa sobre a Lei Federal nº 13.595, conforme segue:  
A alternativa “A” está incorreta, pois a mobilização é da comunidade em relação à prevenção e ao 
controle de doenças e agravos à saúde. 
A alternativa “B” está incorreta, pois devem ser identificados os casos suspeitos e comunicação do fato 
à autoridade sanitária responsável. 
A alternativa “C” está incorreta, pois o agente de combate às endemias deve informar sobre as 
medidas de prevenção individuais e coletivas. 
A alternativa “D” está correta. 
A alternativa “E” está incorreta, pois podem ser utilizadas medidas de controle químico e biológico, 
manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
A questão refere-se a Portaria nº 2.436, conforme segue:  
A alternativa “A” está incorreta, pois a Universalidade é um princípio da Atenção Básica, não uma 
diretriz.  
A alternativa “B” está incorreta, pois o conceito apresentado se refere à integralidade que é um 
princípio da Atenção Básica. 
A alternativa “C” está correta. 
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A alternativa “D” está incorreta, pois o conceito se refere à equidade, que é um princípio da Atenção 
Básica.  
A alternativa “E” está incorreta, pois o conceito apresentado se refere à diretriz ordenar as redes. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
A primeira afirmação é FALSA, pois o mosquito que transmite a malária pertence ao gênero Anopheles 
e não há transmissão direta de pessoa a pessoa, conforme Brasil (2010), Doenças Infecciosas e 
Parasitárias: guia de bolso, páginas 296-297. 
A segunda afirmação é VERDADEIRA, conforme Brasil (2019), Manual de Recomendações para o 
Controle da Tuberculose no Brasil, páginas 27-28. 
A terceira afirmação é FALSA, pois o vírus da hepatite B é um vírus de DNA, e o modo de transmissão 
descrito se refere à hepatite A. O vírus da hepatite B é facilmente transmitido pela via sexual, por 
transfusões de sangue, procedimentos médicos e odontológicos e hemodiálises sem as adequadas 
normas de biossegurança, pela transmissão vertical (mãe-filho), por contatos íntimos domiciliares 
(compartilhamento de escova dental e lâminas de barbear), acidentes perfurocortantes, 
compartilhamento de seringas e de material para a realização de tatuagens e piercings. Conforme 
Brasil (2010), página 229. 
A quarta afirmação é FALSA, pois a doença meningocócica é causada pela bactéria Neisseria 
meningitidis e o principal transmissor é o portador assintomático. 
A quinta afirmação é VERDADEIRA, conforme Brasil (2010), página 77. 
A alternativa “E” está correta, pois apresenta a sequência correta de preenchimento. 
 
 
Professor de Educação Infantil 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão é claro ao solicitar os aspectos legais relacionados à Educação Infantil a ser 
analisados de forma geral. Dessa forma, ao analisar as afirmativas, verifica-se que: a primeira 
afirmativa é falsa, visto que a LDB prevê que “Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a 
matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade. (Redação dada pela 
Lei nº 12.796, de 2013)”; a segunda afirmativa é falsa, visto que, ao se referir à jornada na Educação 
Infantil, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil consideram que: “9 É considerada 
Educação Infantil em tempo parcial, a jornada de, no mínimo, quatro horas diárias e, em tempo integral, 
a jornada com duração igual ou superior a sete horas diárias, compreendendo o tempo total que a 
criança permanece na instituição.”; e a terceira afirmativa é verdadeira, conforme previsto no item 4 das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Sendo assim, a alternativa que preenche 
corretamente aos parênteses da questão é a letra B, ficando mantido o gabarito preliminar.  
 
Questão 34 – Gabarito anulado. 
Ao analisar as afirmativas, verifica-se que: a primeira afirmativa é falsa, tendo em vista que, conforme 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil preveem que “As instituições de 
Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para 
avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação”; a 
segunda afirmativa está correta, uma vez que a BNCC apresenta, entre seus objetivos, a 
necessidade de “construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado 
que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como 
referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e  dos alunos”; a terceira 
afirmativa é falsa, tendo em vista que a avaliação é um processo formativo e processual e deve ser 
realizado durante todo o ciclo escolar, visando o desenvolvimento integral do aluno e servindo como 
base para o trabalho do professor em sala de aula, utilizando, para isso, os instrumentos adequados 
para cada etapa. 
Dessa forma, a questão será anulada, pois não há alternativa que indique como correta apenas a 
afirmativa II.  
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão é claro ao solicitar que o candidato assinale a afirmação EQUÍVOCADA 
acerca da rotina e organização dos tempos e espaços da Educação Infantil, neste sentido, as 
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alternativas A, B, C e E apresentam ações adequadas referente ao que é solicitado. Já a alternativa de 
letra D é a única questão que apresenta uma afirmação equívocada em relação à rotina e organização 
dos tempos e espaços da Educação Infantil. A adaptação da criança na escola é um processo 
complexo e que envolve, também, a família da criança, que tem papel essencial para sua efetividade. 
Deste modo, fica mantido o gabarito da questão.  
 
 
Técnico de Enfermagem 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
Conforme bibliografia recomendada no edital (WILSON, D.. HOCKENBERRY, M.J.. RODGERES, C.C. 
Wong - Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. Guanabara Koogan. 10ª edição (2018)), as 
dimensões de braçadeira de manguito, recomendada para aferir a PA em lactentes, é de Largura 6cm 
e Comprimento 12 cm, conforme demonstrativo abaixo: 

 
Assim, apenas a alternativa B está correta, sendo mantido o gabarito preliminar.  
 
 
Licenciador Ambiental 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
conforme Brasil (2006), Resolução CONAMA nº 382, artigo 5:  
A alternativa “A” está incorreta, pois no monitoramento descontínuo, o limite de emissão é considerado 
atendido se, de três resultados de medições descontínuas efetuadas em uma única campanha, a 
média aritmética das medições atende aos valores determinados.  
A alternativa “C” está incorreta, pois a média será considerada válida quando há monitoramento válido 
durante pelo menos 75% do tempo operado neste dia.  
A alternativa “D” está incorreta, pois serão desconsiderados os dados gerados nas condições descritas. 
A alternativa “E” está incorreta, pois o limite é atendido quando, no mínimo, 90% das médias diárias 
válidas atendem a 100% do limite e o restante das médias diárias válidas atende a 130% do limite.  
Apenas a letra B está correta, sendo mantido o gabarito.  
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
Conforme Frangetto e colaboradores (2018), Legado do MDL: impactos e lições aprendidas a partir 
da implementação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo no Brasil, segue afirmativas:  
A alternativa “A” está incorreta, pois o mecanismo de desenvolvimento limpo é o único mecanismo que 
admite a participação, que é voluntária, de países em desenvolvimento.  



 
 Município de Nova Bassano/RS 

Concurso Público Edital de Abertura nº 01/2022 
Edital nº 11/2022 – Respostas aos Recursos Administrativos do Gabarito Preliminar das Provas Objetivas 

  
7 

 

 

Execução: Fundação La Salle 

A alternativa “B” está incorreta, pois as reduções mencionadas dos gases de efeito estufa são 
denominadas Reduções Certificadas de Emissão (RCEs). 
A alternativa “C” está incorreta, pois os projetos relacionados ao mecanismo de desenvolvimento limpo 
devem implicar reduções das emissões adicionais e os benefícios são observados a longo prazo.  
A alternativa “E” está incorreta, pois a responsável pela avaliação dos projetos de mecanismo de 
desenvolvimento limpo e a autoridade nacional designada é a Comissão Interministerial de Mudança 
Global do Clima.  
Estando apenas a letra D correta, mantém-se o gabarito preliminar.  
 
Questão 36 – Gabarito mantido 
Conforme Brasil (2007), Cartilha de Licenciamento Ambiental: 
A alternativa “A” está incorreta, pois não cabe ao órgão federal rever ou suplementar a licença 
ambiental concedida pelos estados. 
A alternativa “B” está incorreta, pois nessa fase ainda não é apresentado o projeto básico, que somente 
será elaborado após expedida a licença prévia.  
A alternativa “C” está incorreta, pois a elaboração do projeto básico ocorre na terceira etapa.  
A alternativa “D” está correta. 
A alternativa “E” está incorreta, pois o empreendedor deve comprovar junto ao mesmo órgão ambiental 
que concedeu as licenças prévia e de instalação. 
Sendo mantido o gabarito preliminar.  
 
Questão 37 – Gabarito mantido 
Conforme Resolução CONAMA 001, artigo 9:  
A afirmativa I está INCORRETA, pois deve constar no Relatório de Impacto Ambiental a descrição do 
projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais. Conforme artigo 9, tópico II. 
A afirmativa II está INCORRETA, pois a compatibilidade é com as políticas setoriais, planos e 
programas governamentais. Conforme artigo 9, tópico I. 
A afirmativa III está CORRETA, artigo 9, tópico V. 
A afirmativa IV está CORRETA, artigo 9, tópico VI. 
A alternativa “C” está correta, pois apresenta as duas afirmativas corretas, ficando mantido o gabarito.  
 
Questão 39 – Gabarito anulado 
A lei 11520 foi revogada antes da publicação do edital, desse modo, anula-se a questão.  
 
Questão 40 – Gabarito mantido 
Conforme lei municipal Lei municipal 1.894/2006 de Nova Bassano:  
A alternativa “A” está correta. 
A alternativa “B” está incorreta, pois a Política Ambiental visa o equilíbrio ecológico. Conforme artigo 3. 
A alternativa “C” está incorreta, pois a implantação de qualquer empreendimento e obras mencionados 
na alternativa dependerá de autorização conjunta dos Órgãos Ambientais do Município e do Estado. 
Conforme artigo 14. 
A alternativa “D” está incorreta, pois a proibição é exceto para fins médicos. Conforme Nova Bassano, 
artigo 15, tópico IV. 
A alternativa “E” está incorreta, pois a informação deve ocorrer noventa dias antes da votação. 
Conforme Nova Bassano, artigo 13. 
 
 
Assistente Social 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
A alternativa “B” atende ao solicitado no enunciado, pois as assertivas corretas dentre as apresentadas 
são: I, IV e V, conforme segue analise: 
Assertiva I está correta porque a alternativa fala em destaque, não em todos os princípios. Os 
princípios destacados são os que dão origem aos demais, conforme os autores da área que discutem a 
questão ética no Serviço Social. 
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Assertiva II está incorreta, pois o correto seria: O CE/93 é organizado por meio de princípios, deveres, 
direitos e proibições que orientam o comportamento ético profissional, ofertando seus objetivos ético-
políticos, e, também parâmetros para atuação do assistente social no cotidiano profissional. 
Assertiva III está incorreta, pois o correto seria: É no CE/93 que se encontrará o conteúdo axiológico 
que dá subsídios para construção do novo projeto ético-político da profissão, que nega a sociabilidade 
de exploração do homem pelo homem posto pelo sistema capitalista, passando a afirmar o 
compromisso com a classe trabalhadora. 
A assertiva IV está correta, pois é sabido que a liberdade é o valor ético central da categoria, e dele 
discorrem os demais. A democracia se destaca enquanto valor político, e direciona os demais valores 
políticos previstos no Código de ética dos assistentes sociais de 1993. 
A assertiva V está correta, pois destaca uma questão bastante importante para a categoria profissional 
dos assistentes sociais, de defesa e garantia de não discriminação. Sendo assim, fica mantido o 
gabarito da questão. 
 
 
Cirurgião Dentista 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
Segundo bibliografia recomendada no Edital de Abertura (ANTUNES, . L. F PERES, M. A. 
Epidemiologia da saúde bucal - . ed. - Reimpr. . - São Paulo : Santos, 2018), no capítulo 4, consta que 
o                                                                                                      
                                                                                                  
        , que necessitaria de secagem para ser                                                   
                6). Ainda segundo a mesma bibliografia, l                                          
                                                                                              ntes 
                                                                   vel do assoalho ou das 
paredes                                                                                              
                                                    rie iniciais. Deste modo, a alternativa de C 
atende corretamente a solicitado no enunciado da questão. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
Segundo bibliografia recomendada no Edital de Abertura (PEREIRA, M. F.; CRIVELLO Jr, O. 
Fundamentos de Odontologia - Radiologia Odontológica e Imaginologia - 2ª Ed. Santos, 2013), no 
capítulo 4 consta que o estudo da formação da imagem radiográfica é composto por vários fatores 
intrínsecos e extrínsecos. Fazem parte dos fatores intrínsecos a densidade, o contraste, a latitude 
(propriedades da exposição do filme) e os artefatos inerentes. São considerados fatores extrínsecos a 
curva característica, o ruído da imagem radiográfica e a atenuação da imagem. Deste modo, a 
alternativa que relaciona corretamente as colunas apresentadas na questão é a E, ficando mantido o 
gabarito preliminar.  
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
Segundo a bibliografia recomendada no Edital de Abertura (FEJERSKOV, O.; NYVAD, B; KIDD, E. 
Cárie dentária: fisiopatologia e tratamento– 3ª.ed. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017), no 
capítulo 20 consta que as lesões na dentina abaixo de esmalte desmineralizado, mas não cavitado, são 
o resultado do metabolismo do biofilme na superfície do dente. A superfície é acessível à limpeza, o 
que resulta na possibilidade de essas lesões serem detidas. Elas nunca justificam a intervenção 
operatória. Do mesmo modo, a lesão radicular pode ser detida em qualquer estágio, embora o cemento 
e a dentina tenham sido invadidos por microrganismos muito antes do processo de cárie. As lesões 
dentinárias na coroa ou as radiculares estabilizadas são infectadas sem que resulte em progressão. As 
reações inflamatórias pulpares podem ocorrer mesmo quando a desmineralização está limitada ao 
esmalte. Deste modo, a alternativa E responde corretamente ao solicitado no enunciado da questão, 
ficando mantido o gabarito preliminar. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido.  
Segundo a bibliografia recomendada no Edital de Abertura (WANNMACHER, L.; FERREIRA, M.B.C. 
Farmacologia Clínica para Dentistas. 3ª edição. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2017) No capítulo 
34, na página 353, no quadro 34.2  Situações ou procedimentos odontológicos indutores de 
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endocardite infecciosa em pacientes suscetíveis) constam como procedimentos com risco significativo 
de endocardite infecciosa: sondagem periodontal e Injeção intraligamentar de anestésico local; como 
procedimentos de baixo risco ou negligenciável:  ratamento endodôntico intracanal e Injeção de 
anestésico local intra-oral. Deste modo, a alternativa que relaciona corretamente as colunas 
apresentadas na questão é a B, ficando mantido o gabarito preliminar.  
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
No presente Edital de Abertura, nos conteúdos programáticos referentes ao cargo de cirurgião dentista, 
está o conteúdo denominado “Epidemiologia”. Os critérios de Bradford Hill fazem parte do estudo da 
causalidade ou de inferência causal, encontrados no campo da epidemiologia, sendo assim, fica 
mantido o gabarito.  
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
Segundo a bibliografia recomendada no Edital de Abertura (BRASIL. Portaria Nº 2.436, de 21 de 
setembro de 2017), no item 1.2 consta que o Cuidado Centrado na Pessoa: aponta para o 
desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem 
os conhecimentos, aptidões, competências e a confiança necessária para gerir e tomar decisões 
embasadas sobre sua própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais efetiva. Razão pela qual, 
fica mantido o gabarito da questão e a alternativa a ser assinalada como correta é a letra E.   
 
 
Contador 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão é claro no que se pede ao apresentar que a referência para a resolução da 
mesma é o MCASP e não outra fonte, não cabendo à realização de analogias intempestivas. Por não 
haver irregularidades na questão, fica mantido o gabarito preliminar.  
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
Conforme o disposto indicado no enunciado da questão, NBC TSP Estrutura Conceitual, conforme item 
2.10 da norma, a alternativa que contempla o conceito indicado na norma e no enunciado é alternativa 
de letra B. Portanto, fica mantido o gabarito da questão. 
 
 
Fisioterapeuta 
 
Questão 32 – Gabarito anulado. 
A questão apresenta duas alternativas corretas. Deste modo, anula-se a questão. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
De acordo com a bibliografia sugerida (PORTO JM, IOSIMUTA NCR, COELHO AC, ABREU DCC. 
Recomendações para prescrição de dispositivos auxiliares da marcha em idosos. Acta Fisiatr. 2019. 
26(3):171-175), os andores fixos podem ser indicados para idosos com déficit de equilíbrio semi-
estático, que apresentem quedas e/ou medo de cair, com amplitude de movimento do membro inferior 
reduzida e/ou com dor articular bilateral (quadril, joelho ou tornozelo). Além dessas indicações, para os 
andadores com 2 rodas dianteiras, acrescenta-se para idosos que não apresentem estratégias reativas 
ou ajustes posturais antecipatórios. Em relação ao uso, o andador fixo deve ser inteiramente suspenso 
do chão e colocado novamente no solo à frente do indivíduo antes de dar um passo, apresentando 
maior custo energético para os idosos, em contrapartida que, os andadores com 2 rodas, são mais 
recomendados para uso domiciliar e para curtas distâncias, devem ser deslizados para frente para dar 
um passo, apresentando menor gasto energético, sendo mais indicado em idosos com patologias 
cardíacas e respiratórias que limitam a tolerância ao esforço. Sendo assim, a alternativa que apresenta 
a resposta correta ao solicitado no enunciado da questão é a letra A, ficando mantido o gabarito. 
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Médico Clínico Geral 
 
Questão 31 – Gabarito mantido.  
A definição apresentada no enunciado da questão reflete os princípios da Atenção Primária à Saúde, 
que contempla a alternativa C, razão pela qual é considerada a correta, ficando mantido o gabarito da 
questão.  
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão solicita a analise de afirmativas acerca da hipertensão arterial sistêmica na 
gravidez. As assertivas I está correta, pois apresentam o tratamento adequado. A afirmativa II também 
está correta, pois  gestantes com idade materna de 40 anos recebem indicação de tratamento. A 
assertiva III está incorreta, pois, o valor apresentado de 115 mmHg de pressão diastólica demanda 
tratamento medicamentoso associado às modificações no estilo de vida. Sendo assim, fica mantido o 
gabarito da questão. 
 
 
Pedagogo 
Questão 40 – Gabarito Anulado.  
A questão está relacionada ao disposto no Plano de Carreira do Município. Ao analisar o documento, 
verifica-se que: a primeira afirmação possui entendimento dúbio, tendo em vista que, em seu Art. 6º, 
o Plano estabelece que: "A carreira do magistério público municipal é constituída pelo conjunto de 
cargos de professor e pedagogos, estruturada em sete (07) classes, dispostas gradualmente, com 
acesso sucessivo de classe a classe, cada uma compreendendo três níveis de habilitação, 
estabelecidos de acordo com a titulação pessoal do profissional da educação”; Já no Art. 18, o Plano 
prevê quatro níveis. Dessa forma, a Banca anula a referida questão. 
 
 
Professor de Ciências 
Questão 40 – Gabarito Anulado.  
A questão está relacionada ao disposto no Plano de Carreira do Município. Ao analisar o documento, 
verifica-se que: a primeira afirmação possui entendimento dúbio, tendo em vista que, em seu Art. 6º, 
o Plano estabelece que: "A carreira do magistério público municipal é constituída pelo conjunto de 
cargos de professor e pedagogos, estruturada em sete (07) classes, dispostas gradualmente, com 
acesso sucessivo de classe a classe, cada uma compreendendo três níveis de habilitação, 
estabelecidos de acordo com a titulação pessoal do profissional da educação”; Já no Art. 18, o Plano 
prevê quatro níveis. Dessa forma, a Banca anula a referida questão. 

 
Professor de Geografia 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
A afirmação I está correta, pois o desenho pode ser utilizado em aulas de Geografia para trabalhar 
questões relacionadas, por exemplo, às relações de poder que atravessam as representações 
cartográficas. 
A afirmação II está correta, pois as indicações do Sul “para cima” e o Norte “para baixo” nos mapas 
invertidos não constituem erros cartográficos, afinal são simples convenções que podem ser alteradas, 
pois o planeta não obedece a um referenciamento específico. Tal afirmação encontra embasamento na 
bibliografia sugerida para este concurso, em especial no livro “Cartografia Básica”, de Paulo Roberto 
Fitz, no qual o autor afirma que “              ‘N              ’   ‘            x ’              
convenções e podem ser alteradas pelo usuário. Como se sabe, o planeta não obedece a um 
referenciamento específico.”  FI Z, Paulo Roberto. Cartografia básica. Nova Edição. São Paulo: 
Oficina de Textos, 2008, p. 35.) O autor, inclusive, apresenta um mapa contendo a divisão regional do 
Brasil, invertido em relação à orientação tradicional, com a indicação da direção Norte “para baixo” da 
folha. 
A afirmação III está incorreta, pois o desenho não possui as características de um mapa temático de 
fluxo, que é usado para representar movimentos em uma região. Dessa forma, a alternativa de letra B 
contempla a analise correta acerca das afirmativas apresentadas na questão, razão pela qual fica 
mantido o gabarito. 
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Questão 40 – Gabarito Anulado.  
A questão está relacionada ao disposto no Plano de Carreira do Município. Ao analisar o documento, 
verifica-se que: a primeira afirmação possui entendimento dúbio, tendo em vista que, em seu Art. 6º, 
o Plano estabelece que: "A carreira do magistério público municipal é constituída pelo conjunto de 
cargos de professor e pedagogos, estruturada em sete (07) classes, dispostas gradualmente, com 
acesso sucessivo de classe a classe, cada uma compreendendo três níveis de habilitação, 
estabelecidos de acordo com a titulação pessoal do profissional da educação”; Já no Art. 18, o Plano 
prevê quatro níveis. Dessa forma, a Banca anula a referida questão. 
 
 
Professor de Língua Portuguesa 
Questão 40 – Gabarito Anulado.  
A questão está relacionada ao disposto no Plano de Carreira do Município. Ao analisar o documento, 
verifica-se que: a primeira afirmação possui entendimento dúbio, tendo em vista que, em seu Art. 6º, 
o Plano estabelece que: "A carreira do magistério público municipal é constituída pelo conjunto de 
cargos de professor e pedagogos, estruturada em sete (07) classes, dispostas gradualmente, com 
acesso sucessivo de classe a classe, cada uma compreendendo três níveis de habilitação, 
estabelecidos de acordo com a titulação pessoal do profissional da educação”; Já no Art. 18, o Plano 
prevê quatro níveis. Dessa forma, a Banca anula a referida questão. 
 
 
Professor de Artes 
Questão 40 – Gabarito Anulado.  
A questão está relacionada ao disposto no Plano de Carreira do Município. Ao analisar o documento, 
verifica-se que: a primeira afirmação possui entendimento dúbio, tendo em vista que, em seu Art. 6º, 
o Plano estabelece que: "A carreira do magistério público municipal é constituída pelo conjunto de 
cargos de professor e pedagogos, estruturada em sete (07) classes, dispostas gradualmente, com 
acesso sucessivo de classe a classe, cada uma compreendendo três níveis de habilitação, 
estabelecidos de acordo com a titulação pessoal do profissional da educação”; Já no Art. 18, o Plano 
prevê quatro níveis. Dessa forma, a Banca anula a referida questão. 
 
 
Professor de História 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
A afirmação I está incorreta, pois ao afirmar que o povo assistira a tudo “bestializado”, Aristides Lobo 
estava fazendo referência à ausência de participação popular na proclamação do novo regime. 
A afirmação II está incorreta, pois a transição do Império para a República no Brasil foi um período 
marcado por pequena participação popular na política, especialmente das camadas mais pobres da 
população. 
A afirmação III está correta, pois Aristides Lobo considerava que durante a proclamação da República 
o povo permaneceu alheio aos fatos políticos. 
A afirmação IV está correta, pois os discursos republicanos de personagens como Silva Jardim e Lopes 
Trovão apresentavam a República como a entrada do povo na política. Tal afirmação encontra 
embasamento na bibliografia indicada para este concurso, em especial no livro “Os bestializados”, de 
José Murilo de Carvalho, no qual o autor afirma: “A República, na voz de seus propagandistas mais 
radicais, como Silva Jardim e Lopes Trovão, era apresentada com a irrupção do povo na política, na 
                   R         F            789    ‘R                ’                       
Jardim.”  CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados. São Paulo: Companhia das Letras, 2019, 
p.11). 
A afirmação V está correta, pois a República foi proclamada sem iniciativa popular, entretanto o povo 
possuía práticas e imaginários políticos que vão além da imagem criada por Aristides Lobo ao usar o 
termo “bestializado”. 
Dessa forma, a alternativa de letra “E” está correta, pois contempla as afirmativas III, IV e V. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
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A alternativa “A” está incorreta, pois a Revolta da Vacina foi uma insurreição popular ocorrida no Rio de 
Janeiro em oposição à vacinação obrigatória implementada para combater as epidemias de varíola, e 
não de malária. 
A alternativa “B” está incorreta, pois a vacinação obrigatória foi usada como desculpa pela oposição 
para se rebelar contra o presidente Rodrigues Alves, e não Getúlio Vargas. 
A alternativa “C” está correta, pois a Missão Médica Militar Brasileira, enviada de navio para a Primeira 
Guerra Mundial em 1918, foi vítima da Gripe Espanhola durante a viagem para a Europa. 
A alternativa “D” está incorreta, pois a Gripe Espanhola causou muitas mortes no Brasil, e o país não 
possuía estratégias eficientes de prevenção e combate à doença. 
A alternativa “E” está incorreta, pois no Brasil, durante a pandemia de Gripe Espanhola, foram 
implementadas diversas medidas de restrição de aglomerações e circulação de pessoas, como 
fechamento de escolas, bares, restaurantes, teatros, e estádios de futebol. Conforme Lilia Schwarcz e 
Heloisa Starling, em obra sobre a Gripe Espanhola, constante na bibliografia sugerida para este 
concurso: “...existem muitas semelhanças no que se refere aos procedimentos de combate às 
pandemias de 1918 e 2020. O uso de máscaras, a recomendação do isolamento, o fechamento de 
locais públicos e que geram aglomerações, a desinfecção de casas,  ...).” Além disso, também durante 
a Gripe Espanhola, os estados da União “anteciparam feriados, suspenderam eventos desportivos de 
grande impacto, (...) abriram hospitais de campanha  ...).”   SCHWARCZ, Lilia M.; S ARLING, Heloisa 
M. A bailarina da morte: a gripe espanhola no Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 2020, p. 332). Em 
nenhum momento a alternativa condiciona tais medidas a políticas de âmbito nacional. A expressão 
“No Brasil”, utilizada na questão, não tem o mesmo significado de “Em todo o Brasil”. Dessa forma, é 
mantido o gabarito da questão. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
A alternativa “B” está correta, pois segundo o Art. 2º da LDB, “A educação, dever da família e do 
Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade 
o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho.” 
 
Questão 40 – Gabarito Anulado.  
A questão está relacionada ao disposto no Plano de Carreira do Município. Ao analisar o documento, 
verifica-se que: a primeira afirmação possui entendimento dúbio, tendo em vista que, em seu Art. 6º, 
o Plano estabelece que: "A carreira do magistério público municipal é constituída pelo conjunto de 
cargos de professor e pedagogos, estruturada em sete (07) classes, dispostas gradualmente, com 
acesso sucessivo de classe a classe, cada uma compreendendo três níveis de habilitação, 
estabelecidos de acordo com a titulação pessoal do profissional da educação”; Já no Art. 18, o Plano 
prevê quatro níveis. Dessa forma, a Banca anula a referida questão. 
 
 
Professor de Língua Inglesa 
Questão 40 – Gabarito Anulado.  
A questão está relacionada ao disposto no Plano de Carreira do Município. Ao analisar o documento, 
verifica-se que: a primeira afirmação possui entendimento dúbio, tendo em vista que, em seu Art. 6º, 
o Plano estabelece que: "A carreira do magistério público municipal é constituída pelo conjunto de 
cargos de professor e pedagogos, estruturada em sete (07) classes, dispostas gradualmente, com 
acesso sucessivo de classe a classe, cada uma compreendendo três níveis de habilitação, 
estabelecidos de acordo com a titulação pessoal do profissional da educação”; Já no Art. 18, o Plano 
prevê quatro níveis. Dessa forma, a Banca anula a referida questão. 
 
 
Professor de Matemática 
Questão 40 – Gabarito Anulado.  
A questão está relacionada ao disposto no Plano de Carreira do Município. Ao analisar o documento, 
verifica-se que: a primeira afirmação possui entendimento dúbio, tendo em vista que, em seu Art. 6º, 
o Plano estabelece que: "A carreira do magistério público municipal é constituída pelo conjunto de 
cargos de professor e pedagogos, estruturada em sete (07) classes, dispostas gradualmente, com 
acesso sucessivo de classe a classe, cada uma compreendendo três níveis de habilitação, 
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estabelecidos de acordo com a titulação pessoal do profissional da educação”; Já no Art. 18, o Plano 
prevê quatro níveis. Dessa forma, a Banca anula a referida questão. 
 
 
Professor de Educação Física 
Questão 40 – Gabarito Anulado.  
A questão está relacionada ao disposto no Plano de Carreira do Município. Ao analisar o documento, 
verifica-se que: a primeira afirmação possui entendimento dúbio, tendo em vista que, em seu Art. 6º, 
o Plano estabelece que: "A carreira do magistério público municipal é constituída pelo conjunto de 
cargos de professor e pedagogos, estruturada em sete (07) classes, dispostas gradualmente, com 
acesso sucessivo de classe a classe, cada uma compreendendo três níveis de habilitação, 
estabelecidos de acordo com a titulação pessoal do profissional da educação”; Já no Art. 18, o Plano 
prevê quatro níveis. Dessa forma, a Banca anula a referida questão. 
 
 
Psicólogo 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
Analisando as afirmativas conforme o solicitado no enunciado da questão, vemos que: 
A primeira asserção é falsa (F), pois a conceituação dos autores foi modificada a título de concurso, 
enquanto a resposta certa seria: o plano individual de tratamento e de serviços deve ser continuamente 
avaliado e modificado segundo a necessidade, para garantir o atendimento das necessidades 
cambiantes do paciente. 
A segunda asserção é verdadeira (V), pois foi transcrita ipsis litteres dos autores” permanecer em 
tratamento por um período adequado é fundamental para a eficácia do tratamento (ou seja, três meses 
ou mais). 
A terceira asserção é falsa (F), pois a conceituação dos autores foi modificada a título de concurso, 
enquanto a resposta certa seria os medicamentos são um elemento importante do tratamento de 
muitos pacientes, principalmente quando combinados com aconselhamento e outras terapias 
comportamentais. 
A quarta asserção é falsa (F), pois a conceituação dos autores foi modificada a título de concurso. 
Assim sendo, Indivíduos com adição ou abuso de drogas e com transtorno mental coexistente devem 
ter ambos os transtornos tratados de forma integrada. P. 585 Diversamente de “Indivíduos com adição 
ou abuso de drogas e com transtorno mental coexistente devem ter ambos os transtornos tratados de 
acordo com as particularidades nas searas específicas de suas comorbidades.” Em que no 
entendimento dos autores “ambos os transtornos tratados de acordo com as particularidades nas 
searas específicas de suas comorbidades” implicariam em tratamento pelo holos/integração de 
doenças mentais com abuso de drogas e álcool,  ao invés de serem “tratados de acordo com as 
particularidades nas searas específicas de suas comorbidades” que viria a ser compartir as 
especificidades entre as doenças mentais pré-existentes e abusos de drogas ou álcool, ou seja, ao 
invés de ser tratado diretamente por uma equipe multidisciplinar, deveria buscar tratamentos isolados 
para as especificidades de doenças causadas pelo uso abusivo de drogas, ou pela doença mental 
característica. Levando a entender que quando há doença mental pré-existente, poderá ser internado 
por ela, ou ser atendido por especialista relativo a esta doença, sem considerar que há o uso abusivo 
de drogas ou álcool, ou vice-versa, ser tratado somente como usuário, desconsiderando sua doença 
mental pré-existente, ou comorbidade do uso abusivo. Enfim, o autor é claro em observar que as duas 
necessidades devem ser tratadas de forma integrada. 
A quinta asserção é verdadeira (V), pois o tratamento não precisa ser voluntário para ser eficaz. 
Assim sendo, a alternativa que preenche corretamente aos parênteses é a letra C (F – V – F – F – V), 
ficando mantido o gabarito da questão.  
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão é claro ao solicitar que o candidato identifique o erro de conceituação acerca 
dos autores citados. Embora tenhamos várias correntes intelectuais em toda psicologia e psicanálise, o 
enunciado afirma que para o desenvolvimento da questão foi escolhida a versão dos autores Coll, c.. 
palacios, j. & marchesi, a. (orgs.). Desenvolvimento psicológico e educação: Psicologia da Educação. 
2ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2007, que estavam na bibliografia indicada no edital, autores que se 
posicionam de acordo com as questões propostas, e abaixo discriminadas: 
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Execução: Fundação La Salle 

A alternativa “A” está incorreta, pois a conceituação dos autores foi modificada a título de concurso:  As 
crianças pequenas são amorais: não têm inibições e seu id está orientado para a obtenção do prazer. 
[....] logo aparece o ego como instância encarregada de canalizar os desejos de forma socialmente 
aceitável ou de adiar sua satisfação. Ou seja, foram introduzidos conceitos de alterego e fala que não 
são condizentes com a teoria apresentada.   
A alternativa “B” está correta, pois foi transcrita ipsis litteris da bibliografia indicada: “Entre os três e seis 
anos, desenvolve-se o superego, consciência moral interiorizada uma vez aceita a primazia do 
princípio de realidade sobre o princípio do prazer.”   
A alternativa “C” está correta, pois foi transcrita ipsis litteris da bibliografia indicada: “Também neste 
caso, o desenvolvimento da consciência e o comportamento moral são explicados como um processo 
de interiorização, embora os mecanismos envolvidos sejam sensivelmente diferentes aos da 
psicanálise. A ênfase aqui está, por um lado, nos processos de condicionamento e de aprendizagem 
via reforço de condutas e normas, por outro, na aprendizagem que se realiza por meio da observação 
de modelos, principalmente daqueles que a criança percebe como dotada de autoridade e prestígio.”  
A alternativa “D” está correta, pois foi transcrita ipsis litteris da bibliografia indicada:  na “Teoria 
piagetiana Em vez de explicar o desenvolvimento moral como um processo de fora para dentro, como 
as duas teorias anteriores, a explicação piagetiana o entende mais como um processo de dentro para 
fora. Neste caso, o desenvolvimento do raciocínio moral é um derivado do desenvolvimento do 
pensamento lógico, não sendo observadas mudanças importantes na forma de raciocinar moralmente 
enquanto não se produzir avanços no raciocínio lógico mais geral. Autores que, como Kohlberg, 
desenvolveram as proposições piagetianas iniciais compartilham o postulado básico de que o 
desenvolvimento moral tem um componente básico de desenvolvimento cognitivo, assim como a 
crença na universalidade da seqüência de estágios proposta.  
A alternativa “E” está correta, pois foi transcrita ipsis litteris da bibliografia indicada:   na “Teoria 
vygotskiana Como todos os processos psicológicos superiores, o raciocínio moral está mediado por 
instrumentos simbólicos, como a linguagem e as formas de discurso. Como conseqüência da 
comunicação social e do diálogo com aqueles que os rodeiam, as crianças vão sendo capazes de um 
diálogo moral interno que não é senão a transposição intrapsicológica das conversações e dos 
diálogos mantidos com outros. Por isso, o desenvolvimento moral é entendido aqui como uma 
construção sociocultural (e, portanto, referente ao contexto em que se origina) e não como um 
processo de construção individual elaborado em relação ao desenvolvimento cognitivo.”  
Deste modo, o gabarito da questão permanece a alternativa de letra A.  
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão é claro ao solicitar que os candidatos identificassem qual o conceito falso 
acerca do tema validade, de acordo com a obra bibliográfica mencionada na questão. As alternativas 
A, B, C e D apresentam os textos transcritos ipsis litteris conforme a bibliografia indicada. A alternativa 
“E” é falsa, pois a conceituação dos autores foi modificada a título de concurso, segundo a  bibliografia:  
“foi proposto que a nomenclatura sobre validade de medidas fosse agrupada em três categorias 
principais, a saber: validade relacionada a conteúdo, validade relacionada a critério e validade 
relacionada a constructo  e não a discurso como está expressa na questão, razão pela qual, torna essa 
a alternativa a ser assinalada pelos candidatos. 
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