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 EDITAL Nº 303, DE 13 de dezembro de 2022 
 

 

"DIVULGA AS RESPOSTAS AOS  
RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE 
O GABARITO PRELIMINAR DAS 
PROVAS OBJETIVAS DO EDITAL DE 
ABERTURA Nº 233/2022".  
 

          MARTIN CESAR KALKMANN , Prefeito Municipal de Ivoti, no uso de suas atribuições 
legais, torna público, o que segue:  

 

1. Das Respostas Aos Recursos Administrativos Sobre  Gabarito Preliminar das 
Provas Objetivas. 

 
Conhecimentos Gerais – Cargos Públicos de Nível Esc olar Fundamental Completo  
 
Língua Portuguesa  
 
Questão 17 – Gabarito mantido. 
A alternativa de letra E classifica correta e respectivamente as palavras quanto à 
acentuação gráfica, pois início  é  um vocábulo paroxítono, sintético  é uma palavra 
proparoxítona e pé é um vocábulo monossílabo, razão pela qual fica mantido o gabarito da 
questão.  
 
 
Conhecimentos Gerais – Cargos Públicos de Nível Esc olar Médio e Técnico  
 
Língua Portuguesa  
 
Questão 05 – Gabarito mantido.  
O enunciado é claro no que se pede. A alternativa II está incorreta, uma vez que o texto é 
claro ao ilustrar que não sabemos exatamente o que acontecerá ao longo do dia. A assertiva 
III está incorreta, pois a autora menciona que somos mais que nosso trabalho. Assim, 
apenas a assertiva I está correta, mantendo-se o gabarito preliminar.  
 
Questão 11 – Gabarito mantido. 
Na análise morfológica, o “A” é um artigo definido, porém, o enunciado da questão é claro 
ao solicitar ao candidato analisar a função sintática do “A”. Nesse caso, a única alternativa 
correta é a letra A (adjunto adnominal), mantendo-se o gabarito preliminar.  
 
Legislação  
 
Questão 16 – Gabarito mantido. 
A alternativa C está correta, uma vez que em acordo ao disposto no art. 7º, III da referida 
legislação, nesses termos: 
Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: 
[...] 
III - a violência sexual , entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a 
manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, 
coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua 
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sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo  ou que a force ao 
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno 
ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 
Logo, as demais alternativas estão incorretas, haja vista a lei ser clara nesse sentido. 
 
Questão 17 – Gabarito mantido. 
O art. 6º do Estatuto Estadual da Igualdade Racial (cujo caput é: Serão instituídas políticas 
públicas de incentivo à pesquisa do processo de:)  prevê em seus incisos II e V, 
respectivamente,  “na contribuição das manifestações negras de promoção à saúde” e “na 
escolha da terapêutica e eficácia dos tratamentos”. 
Já a “reprimenda da prática do racismo enquanto preconceito estrutural no sistema de 
saúde” representa um texto que não consta na referida legislação, logo, a afirmativa está 
incorreta, razão pela qual a alternativa correta é a C. 
 
Questão 18 – Gabarito mantido. 
A base legal da questão é o art. 1º, V da lei em comento. Eis a redação do dispositivo: 
Art. 1o  Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população 
negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, 
coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. 
Parágrafo único.  Para efeito deste Estatuto, considera-se: 
I - discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou preferência 
baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto 
anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de 
direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural 
ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada; 
II - desigualdade racial: toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de 
bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, 
descendência ou origem nacional ou étnica; 
III - desigualdade de gênero e raça: assimetria existente no âmbito da sociedade que 
acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais; 
IV - população negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, 
conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga; 
V - políticas públicas: as ações, iniciativas e pro gramas adotados pelo Estado no 
cumprimento de suas atribuições institucionais; (gr ifou-se) 
VI - ações afirmativas: os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela 
iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade 
de oportunidades. 
As demais alternativas A, B, D e E não são definidas como políticas públicas e estão 
dispostas no referido dispositivo, nos incisos VI, II, III e IV, respectivamente. Assim, mantém-
se o gabarito preliminar.  
 
Questão 19 – Gabarito mantido. 
A alternativa E está incorreta, uma vez que a certidão de óbito é direito contemplado no art. 
5º da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais, sendo que os direitos 
sociais, requeridos no enunciado da questão possuem previsão expressa no art. 7º da Carta 
Política. 
Assim: 
Art. 5º, LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:           
[...] 
b) a certidão de óbito; 
As alternativas A, B, C e D estão dispostas no art. 7º, assim preceitua: 
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Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social: 
[...] 
XXIV - aposentadoria; 
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes  desde o nascimento até 5 (cinco) 
anos de idade em creches e pré-escolas;    
XVI - reconhecimento das convenções e acordos colet ivos de trabalho; 
XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei; 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 
O art. 13, I da Lei nº 2374/2008  que dispunha que o percentual referenciado na questão era 
de 11% (onze por cento) fora alterado pelo art. 1º, I, da Lei municipal nº 3.320, de 29 de 
julho de 2020, que assim dispõe: 
Art. 1º  Os artigos 2º, 13 e 37 da Lei Municipal nº 2374/2008, que institui o Regime Próprio 
de Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município de Ivoti e dá outras 
providências, passam a viger com as seguintes alterações: 
I - a contribuição previdenciária, de caráter compulsório, dos servidores públicos ativos e em 
disponibilidade remunerada de qualquer dos Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas 
autarquias e fundações, na razão de 14% (quatorze por cento), incidente sobre a totalidade 
da remuneração de contribuição; 
Ademais, há disposição expressa no edital quanto à atualizações/alterações da legislação, 
conforme apresenta o anexo III: Considerar-se-á a legislação vigente, incluindo alterações e 
atualizações, legislações complementares, súmulas, jurisprudência e/ou orientações 
jurisprudenciais, até a data da publicação deste Edital de Abertura. Logo, a alternativa C, 
que trata dos 14% (quatorze por cento) percentual requerido no enunciado da questão, está 
correta, mantendo-se o gabarito preliminar.  
 
Questão 25 – Gabarito mantido. 
Eis o caput do art. 319, do Código Penal, que trata dos crimes contra a Administração 
Pública: 
Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra 
disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O crime em tela 
é expressamente previsto como o de prevaricação. 
As demais alternativas, portanto, estão incorretas, mantendo-se o gabarito preliminar.  
 
 
Raciocínio Lógico  
 
Questão 28 – Gabarito mantido. 
Para negar a expressão “Jogo basquete e não faço musculação”, precisamos n egar a 
primeira afirmativa, que fica Não jogo basquete, ju ntamente com o OU, (para negar o E 
usa-se o OU, e nega-se todas as proposições que estão envolvidas). Assim, somente a 
alternativa correta é a E, mantendo-se o gabarito preliminar.  
 
Questão 30 – Gabarito anulado. 
O enunciado da questão gera dupla interpretação, o que pode induzir o candidato a erro. 
Desse modo, anula-se a questão.  
 
 
 
 
Informática  
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Questão 34 – Gabarito mantido. 
As alternativas A, B, C e E não se tratam de nome reservado conforme a documentação da 
Microsoft. Ademais, cabe destacar que a alternativa “E” está incorreta pois LTP4 não se 
trata de um nome reservado conforme a documentação da Microsoft, mas sim LPT4. Desse 
modo, mantém-se o gabarito preliminar.  
 
Questão 38 – Gabarito anulado.  
O enunciado da questão solicita a alternativa que não apresenta fórmula que gera resultado 
de valor inteiro. Desse modo, para apresentar resultado com valor inteiro, e ser considerada 
incorreta, a alternativa B deveria ser =1+"R$4". Assim, por apresentar duas alternativas 
corretas (B e D), anula-se o gabarito da questão.  
 
 
Conhecimentos Gerais – Cargos Públicos de Nível Esc olar Superior  
 
Língua Portuguesa  
 
Questão 07 – Gabarito mantido. 
Analisando as alternativas, temos:  
A) A palavra é trissílaba (lin – gua – gem)  
B) A palavra é paroxítona, porém não possui hiato. 
C) A palavra não é oxítona, porém possui dígrafo vocálico em “in”. 
D) A palavra possui nove letras e oito fonemas, uma vez que o dígrafo vocálico “in” 
representa apenas um som. 
E) A palavra possui nove letras e oito fonemas, uma vez que o dígrafo vocálico “in” 
representa apenas um som. 
Desse modo, mantém-se o gabarito preliminar.  
 
Questão 08 – Gabarito mantido. 
Em todas as lacunas, há apenas artigo definido feminino. Logo, não há fusão de preposição 
mais artigo, justificando, dessa forma, a não ocorrência da crase, mantendo-se o gabarito.  
 
Questão 15 – Gabarito alterado para letra D. 
A sílaba tônica da palavra “aquisição” é “ção” – oxítona. 
A sílaba tônica da palavra “musicalidade” é “da” – paroxítona. 
A sílaba tônica da palavra “fragmentos” é “men” – paroxítona. 
Portanto, há apenas uma palavra oxítona e duas paroxítonas, contempladas corretamente 
pela alternativa de letra D, razão pela qual altera-se o gabarito da questão. 
 
 
Legislação  
 
Questão 18 – Gabarito mantido. 
A base legal da questão é o art. 17, II da lei em tela, que assim preceitua: 
Art. 17 Suspendem a contagem do tempo para fins de promoção:  
(...) 
II - as licenças para tratamento de saúde no que excederem de noventa dias , mesmo 
quando em prorrogação, exceto as decorrentes de acidente em serviço. (grifou-se) 
Logo, as demais alternativas, que não a C, estão dissonantes ao texto legal, sendo 
consideradas incorretas.  
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Questão 22 – Gabarito mantido. 
A base legal da questão é o art. 9º, I, a, da Lei nº 2374/2008. A redação do art. 9º, da lei em 
tela,  
é a seguinte: 
A perda da qualidade de dependente, no RPPS, ocorre: 
I - para o cônjuge: 
a) pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for assegurada a prestaç ão de 
alimentos ; 
b) pela anulação do casamento; 
c) pela morte; 
d) por sentença judicial transitada em julgado. 
Logo, pela leitura do dispositivo supramencionado, a alternativa B está dissonante  ao inciso 
I, a, do art. 9º, da Lei nº 2374/2008, o qual não traz “independente de prestação alimentar”, 
pelo contrário, reforça que “enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos”.  As 
demais alternativas estão em acordo ao texto legal. 
 
 
Raciocínio Lógico  
 
Questão 27 – Gabarito mantido. 
A questão pode ser resolvida diretamente pelo princípio fundamental da contagem, pois há 5 
possibilidades de nome para o primeiro animal e 4 possibilidades para o segundo. Assim, o 
número total de possibilidades é 5*4 = 20. Além disso, poderia se calcular um arranjo de 5, 2 
a 2, onde também se encontra o resultado 20 como solução. A questão não pode ser 
resolvida com combinação, pois há importância da ordem dos nomes dados. 
Logo, apenas a alternativa C está correta e o gabarito deve ser mantido. 
 
Questão 30 – Gabarito mantido. 
Temos, para o programa, que: 

 

 

 
 
Obs: 31,25 min = 31 minutos + 0,25 minutos. Como 0,25 minutos equivale a 25/100 ou ¼ de 
um minuto, assim temos que 0,25min é igual a 15 segundos.  Não é possível realizar a 
transformação decimal de minutos diretamente para segundos sem considerar a proporção 
de que 1 minuto = 60 segundos. Logo, a única alternativa correta é a expressa em A. 
 
 
Informática  
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
A alternativa “A” está correta. 
A alternativa “B” está incorreta, pois ao pressionar a tecla Enter não abre a edição da 
segunda pasta. 
A alternativa “C” está incorreta, pois a tecla F5 não abre possiblidade para edição do nome 
da pasta. 
A alternativa “D” está incorreta, pois a tecla F5 não abre possiblidade para edição do nome 
da pasta. 
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A alternativa “E” está incorreta, pois a tecla Shift não abre possibilidade para edição do 
nome da pasta. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
A alternativa “A” está incorreta, pois a afirmativa I é falsa visto que backups realizados em 
versões anteriores do Windows ficam disponíveis para restauração.  
A alternativa “B” está correta. 
A alternativa “C” está incorreta, pois a afirmativa I é falsa. 
A alternativa “D” está incorreta, pois a afirmativa III é falsa visto que é possível escolher o 
local para onde se quer salvar o arquivo recuperado. 
A alternativa “E” está incorreta, pois as afirmações I e III são falsas. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
A alternativa “A” está incorreta, pois conforme a documentação da Google pesquisar por 
mídias sociais é um tipo de refinamento de pesquisa.  
A alternativa “B” está incorreta, pois conforme a documentação da Google pesquisar por 
hashtags é um tipo de refinamento de pesquisa.  
A alternativa “C” está incorreta, pois conforme a documentação da Google pesquisar por site 
ou domínio é um tipo de refinamento de pesquisa.  
A alternativa “D” está incorreta, pois conforme a documentação da Google pesquisar por site 
relacionados é um tipo de refinamento de pesquisa.  
A alternativa “E” está correta, pois o exemplo refere-se a combinação de buscas e não 
busca por correspondência exata. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
As afirmativas I e II são verdadeiras pois definem o que é a Internet. A afirmativa III é falsa 
pois são tipos de redes diferentes. A alternativa correta é a letra C. 
 
Questão 40 – Gabarito anulado. 
O enunciado da questão não especifica quantas abas estão abertas no navegador Google 
Chrome, desse modo, a questão apresenta mais de uma alternativa correta, merecendo ser 
anulada.  
 
 
Conhecimentos Específicos Por Cargo  
 
Auxiliar de Escola  
 
Questão 41 – Gabarito mantido. 
A alternativa “A” está incorreta, pois, apesar de ser importante a autonomia da criança na 
escolha do brinquedo ou brincadeira, esta escolha deve ser supervisionada e orientada pelo 
educador, que tem maior discernimento quanto à classificação do brinquedo à faixa etária 
da criança.  
A alternativa “B” está incorreta, pois a brincadeira é também momento de descoberta e 
construção de saberes. Dessa forma, ludicidade e aprendizagem andam juntos no 
desenvolvimento da criança. 
A alternativa “C” está incorreta, pois, assim como explicado na alternativa A, apesar de ser 
importante a autonomia da criança na escolha do brinquedo ou brincadeira, esta escolha 
deve ser supervisionada e orientada pelo educador, que tem maior discernimento quanto à 
classificação do brinquedo à faixa etária da criança.  
A alternativa “D” está correta, pois apresenta uma premissa correta em relação à 
organização do espaço onde ocorrerão as brincadeiras. Segundo o Manual Pedagógico 
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“Brinquedos e brincadeiras de Creche”, do Ministério da Educação, “Para brincar em uma 
instituição infantil não basta disponibilizar brincadeiras e brinquedos, é preciso planejamento 
do espaço físico e de ações intencionais que favoreçam um brincar de qualidade”. 
A alternativa “E” está incorreta, pois a brincadeira não é exclusiva para crianças menores, 
sendo um importante elemento que potencializa as aprendizagens durante todo o ciclo 
escolar. 
 
Questão 45 – Gabarito anulado. 
As alternativas A, B e D apresentam informações verdadeiras a respeito da alimentação 
escolar de jovens e adolescentes. Já as alternativas C e E apresentam informações 
equivocadas em relação à alimentação escolar. Dessa forma, por contemplar duas 
alternativas possíveis, opta-se pela anulação da questão. 
 
Questão 46 – Gabarito mantido. 
Ao analisar as cinco alternativas apresentadas, verifica-se que as informações presentes 
nas alternativas A, C, D e E apresentam bons hábitos de saúde e higiene a serem 
trabalhados com as crianças e jovens. Já a alternativa B apresenta uma informação 
equivocada, pois itens de uso pessoal, como copos, talheres, escovas de dentes, etc. não 
devem ser compartilhados, evitando a transmissão de vírus e bactérias como a gripe e a 
herpes, por exemplo. 
 
Questão 47 – Gabarito mantido. 
A primeira afirmativa está errada, pois, ao inclinar a criança para trás durante um 
sangramento nasal, há o risco de ingestão do sangue, além de tosse ou vômito.  
A segunda afirmativa é verdadeira, sendo necessário abrir espaço no entorno da criança e 
evitando com que se machuque durante o período de convulsão, ao mesmo tempo em que 
aguarda ajuda.  
A terceira afirmativa é verdadeira pois, conforme dito, levar objetos estranhos à boca pode 
ser causa tanto de sufocamento (como com uma moeda ou bolita, por exemplo) ou 
intoxicação, que pode ter como sintoma vômitos, náuseas, dificuldades para respirar, entre 
outros. Dessa forma, a alternativa correta é a correspondente à Letra C. 
 
Questão 50 – Gabarito mantido. 
As afirmações I, II e III apresentam exemplos claros de ações relacionadas à violência no 
contexto escolar. Segundo o documento Protocolo de Segurança Escolar:  Promovendo 
a Cultura de Paz e Cidadania Nas Escolas , “Por caracterizar-se como um fenômeno 
complexo e reflexo das violências existentes no âmbito social, a violência escolar pode 
manifestar-se de variadas formas, incluindo agressões no âmbito do relacionamento 
interpessoal (violência física, verbal, psicológica, sexual, ou ameaça de gangues), ações 
contra o patrimônio público (depredações, pichações, ameaça de bomba, arrombamentos, 
sabotagens), ações contra os bens alheios (furto, roubo, depredação), uso/tráfico de drogas 
e agressões aos professores” (p. 25). Já a alternativa IV inclui o fator “classe social”, que por 
si só não se relaciona com a questão da violência dentro ou fora da escola, conforme o 
referencial utilizado. Dessa forma, a alternativa correta é a apresentada na Letra C. 
 
 
Fiscal Geral  
 
Questão 43 – Gabarito anulado. 
Nos termos do Art. 65 da Lei Municipal N.º 2.923/2014, o “processo que tem como objetivo 
nortear e monitorar, de forma permanente e democrática, o desenvolvimento de Ivoti” se 
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trata da “gestão urbana”. Considerando a ausência dessa alternativa na questão, a mesma 
deve ser anulada. 
 
 
Fiscal Ambiental  
 
Questão 47 – Gabarito mantido.  
O enunciado é claro no que se pede, não incorrendo vícios em sua estruturação por não se 
tratar de texto ipsis literis. Ademais, apenas a alternativa C está de acordo com as 
disposições previstas no enunciado da questão, não cabendo analogias extensivas a 
condições não expressas na questão, mantém-se o gabarito preliminar. 
 
 
Fisioterapeuta  
 
Questão 43 – Gabarito mantido. 
A alternativa correta da questão apresenta uma resposta fisiológica do organismo à 
temperatura de 37ºC na altura da cintura, podendo ser prejudicial devido aos efeitos citados. 
Exercícios aquáticos incluindo os de flexibilidade, fortalecimento, treino de marcha e 
relaxamento, podem ser feitos em temperaturas entre 26ºC e 35ºC. Por outro lado, o 
exercício em temperaturas acima de 37ºC pode ser prejudicial se prolongado ou mantido em 
alta intensidade. A imersão em água quente pode aumentar as demandas cardiovasculares 
em repouso e no exercício. Em temperaturas acima ou iguais a 37ºC, o débito cardíaco 
aumenta de forma significativa mesmo estando em repouso e, no exercício com água na 
altura da cintura, o estímulo térmico para aumentar a frequência cardíaca vence o 
deslocamento em direção central do fluxo sanguíneo periférico por causa da pressão 
hidrostática. (KISNER, Carolyn; COLBY, Lynn Allen. Exercícios terapêuticos: fundamentos e 
técnicas. [Tradução Lilia Breternitz Ribeiro] 6. ed. Barueri, SP: Manole, 2016.). Desse modo, 
mantém-se o gabarito preliminar.  
 
 
Médico Pediatra  
 
Questão 48 – Gabarito anulado. 
O enunciado da questão é claro ao solicitar a alternativa incorreta. Desse modo, a 
alternativa B está incorreta, pois a vacinação para febre amarela deve ser realizada aos 9 
meses e reforço aos 4 anos.  A alternativa E também está incorreta, pois o Ministério da 
Saúde recomenda a vacinação para todo território nacional. Assim, por apresentar duas 
alternativas corretas, anula-se a questão.  
 
 
Nutricionista  
 
Questão 47 – Gabarito mantido. 
A rotulagem de alimentos está contemplada nos seguintes conteúdos programáticos 
presentes no referido edital: Administração aplicada às unidades de alimentação e nutrição; 
Alimentos e nutrientes; Boas Práticas de Fabricação; e Gestão de Qualidade. Não 
incorrendo irregularidades em seu conteúdo, mantém-se o gabarito preliminar da questão.  
 
 
Questão 48 – Gabarito mantido. 
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A indicação de nutrição enteral (NE) deve estar associada ao funcionamento do trato 
gastrointestinal (TGI) + ingestão via oral insuficiente + grau de desnutrição/ 
catabolismo/percentual de perda de peso e presença de disfagia. 
Já a nutrição parenteral (NP), geralmente, deve ser indicada quando há contraindicação 
absoluta para o uso do trato gastrointestinal (inacessível ou não funcional), como por 
exemplo: 
. Obstrução intestinal.  
. Síndrome de intestino curto (insuficiência intestinal). 
. Fístulas enterocutâneas de alto débito. 
Quando o indivíduo apresentar desnutrição moderada ou grave e após 24-72 horas a oferta 
por via enteral for insuficiente. (Bibliografia utilizada: BRASIL. Ministério da Saúde. Manual 
de terapia nutricional na atenção especializada hospitalar no âmbito do Sistema Único de 
Saúde – SUS / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 
Atenção Especializada e Temática. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016.) Mantém-se o 
gabarito preliminar.  
 
Questão 50 – Gabarito mantido. 
- Estoque mínimo:  também chamado de estoque de segurança, de proteção ou de reserva, 
é a menor quantidade de material que deverá existir armazenada para prevenir qualquer 
eventualidade ou situação de emergência, provocada pelo consumo anormal do material ou 
pelo alongamento do tempo de espera.  
- Estoque médio:  refere-se ao nível médio de material armazenado, em torno do qual as 
operações de suprimento e consumo se realizam. É considerado geralmente como 50% da 
quantidade a pedir mais o estoque mínimo. 
- Estoque máximo:  É a maior quantidade de material que deverá existir na organização, a 
fim de garantir o consumo até o tempo de recebimento do próximo lote de reposição. 
Estoque máximo refere-se ao nível acima do qual a organização não pretende operar, sob 
pena de estar desperdiçando recursos investidos em materiais. (Bibliografia utilizada: 
MEZOMO, I. B. Os serviços de alimentação – planejamento e administração. 6 ed. São 
Paulo: Manole, 2015.). Mantém-se o gabarito preliminar. 
 
 
Odontólogo  
 
Questão 45 – Gabarito mantido. 
Segundo a referência (LANG, Niklaus P.; LINDHE, Jan. Tratado de Periodontia Clínica e 
Implantologia Oral, 6ª edição, 2018), o trauma de oclusão não consegue induzir destruição 
do tecido periodontal. 

 

Ivoti, 13 de dezembro de 2022. 

  

                                  MARTIN CESAR KALKMANN  
                             Prefeito Municipal  


