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NIVEL ELEMENTAR 

 
CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 

 
 
QUESTÃO: 09 
CANDIDATO(S): Carlos Roberto Menezes de Araújo, Elidio Gil Zancanela, Juarez Carmo Soares, Marcio Jose Ferreira 
Dias, Mario Sergio Santos, Walber Silva Matos, William da Matta Trota 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O aumentativo sintético do substantivo “povo” é formado com o acréscimo do sufixo “-aréu”, formando 
“povaréu”. Já o diminutivo sintético forma-se com sufixos diminutivos, a palavra “mosquito” é diminutivo de mosca 
acrescentando-se o sufixo “-ito”. Portanto, pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
 

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48ª ed. rev. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 2008. p. 152-153. 
 
QUESTÃO: 15 
CANDIDATO(S): Alex Alves, Audair Jose de Paula, Carlos Roberto Menezes de Araújo, Edmilson Pimentel da Silva, 
Josimar Vicente Souza, Marcio Jose Ferreira Dias, Mario Sergio Santos 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão relacionada a matemática básica. A questão está correta e não precisa dos colchetes. 
 

�10 + 15� −
30 − 50

2
	� 	25 −

−20

2
 

25 − �−10� ⸫  25 + 10	� 	35 
 
Dividindo por 2 que é o pedido no enunciado: 35	 ÷ 2 = 17,5 
 
 
 

NIVEL MÉDIO 
 

Cargos: Fiscal de Atividades Urbanas e Meio Ambiente, Fiscal de Defesa do 
Consumidor, Técnico Administrativo, Técnico em Informática, Técnico em Meio 
Ambiente: 
Questão Nº 17: Anulada 
JUSTIFICATIVA: A questão pede o perímetro e a área do losango, mas nenhuma das alternativas apresenta o correto 
valor da área; o único valor correto é o do perímetro, que só é mencionado na letra C, que é a alternativa citada como 
correta no gabarito. Dessa forma, a questão está anulada, pois não apresenta uma alternativa que a solucione 100%. 
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CARGO: FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS E MEIO AMBIETE 
 
 
QUESTÃO: 10 
CANDIDATO(S): Gabriel Peçanha Quintão de Araujo, Pedro Emilio Passos Moreno 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O sentido do verbo assistir na frase “durante meses, os filhos assistiram o pai enfermo” é o de prestar 
assistência, ajudar, auxiliar. Observe que o verbo “assistir” está como transitivo direto e, portanto, a frase está correta. 
O verbo “visar” está como transitivo indireto no sentido de “pretender”, “ter como meta”, “ter como objetivo” e rege objeto 
indireto (preposição A).  Portanto, a frase “A campanha do governo visa ao (preposição A + O artigo definido) fim do 
desperdício de energia” está de acordo com a norma culta. 
Por não haver motivo plausível para a anulação da referida questão, o gabarito permanece inalterado, letra (D).  
Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa 
 
QUESTÃO: 17 
CANDIDATO(S): Pedro Emilio Passos Moreno 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada.  
A questão pede o perímetro e a área do losango, mas nenhuma das alternativas apresenta o correto valor da área; o 
único valor correto é o do perímetro, que só é mencionado na letra C, que é a alternativa citada como correta no 
gabarito. Dessa forma, a questão está anulada, pois não apresenta uma alternativa que a solucione 100%. 
 
QUESTÃO: 20 
CANDIDATO(S): Gabriel Peçanha Quintão de Araujo, Pedro Emilio Passos Moreno 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A justificativa apresentada pelo candidato se refere à elaboração de um Estudo de Impacto 
Ambiental. No entanto, a questão argumenta especificadamente sobre a Avaliação dos Impactos Ambientais de um EIA. 
O detalhamento dos fatores ambientais (alternativa A) é realizado no item de Caracterização Ambiental do EIA, e não 
no item de Avaliação dos Impactos Ambientais, o que comprova que a questão foi elaborada corretamente. Além disso, 
o Termo de Referência disponibilizado pela FEAM apresenta o seguinte texto: “Análise dos impactos ambientais inclui, 
necessariamente, identificação, previsão de magnitude e interpretação da importância de cada um deles, permitindo 
uma apreciação abrangente das repercussões do empreendimento sobre o meio ambiente, entendido na sua forma 
mais ampla.” Dessa forma, conclui-se que a questão foi elaborada corretamente e o recurso está indeferido.  
 
QUESTÃO: 24 
CANDIDATO(S): Leandro dos Santos Faria, Lidiane Dias Pavão Amaro 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O documento “Vigilância e controle da qualidade da água para consumo humano”, elaborado pelo 
Ministério da Saúde, trata-se de material de estruturação da vigilância e do controle da qualidade da água para 
consumo humano, não sendo enquadrado como legislação, e, por isso, não foi revogado. 
 
Com relação ao texto apresentado pelo candidato (“Recomenda-se que, no sistema de distribuição, o pH da água seja 
mantido na faixa de 6,0 a 9,5”), referente à Portaria 2914/2011 e à Portaria de Consolidação n°5/17, é necessário 
observar que ele se refere  
ao SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. A questão em discussão argumenta a respeito das ÁGUAS DESTINADAS AO 
CONSUMO HUMANO, não se limitando apenas às águas provenientes de sistema de distribuição.  
 
Além disso, o artigo 2º da Portaria de Consolidação nº 5 explicita que “Este Anexo se aplica à água destinada ao 
consumo humano proveniente de sistema e solução alternativa de abastecimento de água”, sendo que a questão em 
discussão não se limita a essas águas. 



 

 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ 

 

EDITAL 002/2019  
 
 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

 3

 
O texto que discorre a respeito das normas e padrões de potabilidade da água destinada ao consumo humano, sem se 
restringir aos sistemas de distribuição, é o presente no documento “Vigilância e controle da qualidade da água para 
consumo humano”. 
 
Dessa forma, conclui-se que a questão foi apresentada corretamente, e o recurso está indeferido.  
 
 

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 
 
QUESTÃO: 15 
CANDIDATO(S): Maike Antunes Pereira Laia 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Mantido gabarito letra B) 4,01. 
 
Segue abaixo a solução: 
 
A questão pede a média dos valores: 3,96 + 3,99 + 4,00 + 4,10 + 4,04 = 20,09 / 5 = 4,018 
 
Como se pode observar em todas as alternativas apresentadas, foram usadas apenas 02 casas decimais. A resposta 
para a divisão tem 3 casas decimais; com duas casas decimais, o candidato teria apenas duas opções a serem 
marcadas, se houvesse: 4,01 ou 4,02, considerando o arredondamento indicado pelo terceiro algarismo: 8. 
 
Dessa forma, a questão não está incorreta, exige que o candidato tenha conhecimento das técnicas de divisão. A partir 
de então, é possível eliminar duas alternativas, e, das alternativas que sobram, uma já é automaticamente a resposta 
correta. A alternativa que mais se aproxima da resposta é a letra B) R$ 4,01. 
 
As alternativas A) 4,18 e D) 4,10 já estão incorretas pois, pela divisão de 20,09/5, é obrigatório a inclusão de um zero 
após a vírgula. 
A opção C) 4,04 também está incorreta pela divisão em si. 
 
QUESTÃO: 17 
CANDIDATO(S): Afonso Jose Pereira Guedes 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada.  
A questão pede o perímetro e a área do losango, mas nenhuma das alternativas apresenta o correto valor da área; o 
único valor correto é o do perímetro, que só é mencionado na letra C, que é a alternativa citada como correta no 
gabarito. Dessa forma, a questão está anulada, pois não apresenta uma alternativa que a solucione 100%. 
 
QUESTÃO: 18 
CANDIDATO(S): Thais Rocha Vargas 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A Constituição Federal, em seu artigo 84, dispõe que:   
“Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
(...) 
VI – dispor, mediante decreto, sobre: (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou 
extinção de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
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Decretos podem ser de mera execução – os mais comuns –, quando apenas ampliam a eficácia da Lei, sem destoar de 
suas prescrições, garantindo-lhe “o seu fiel cumprimento” (art. 84, IV da CF) ou podem ser Decretos autônomos, que 
tem por fundamento de validade a própria Constituição, inovando na ordem jurídica nas matérias que lhes são afetas 
(art. 84, VI da CF). 
Destaco que o artigo 22, XXVII da CR, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998 
(publicada em 05.06.1998) fixa que compete privativamente à União legislar sobre “normas gerais de licitação e 
contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades 
de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III”. 
 
Rafael Wallbach Schwind, diz: 
“Ainda que a Lei nº 8.666/93 seja a lei geral de licitações, nada impede que a União edite novas ‘normas gerais’. Não há 
nenhum dever de a União concentrar em uma única lei todas as normas gerais de licitações e contratos administrativos. 
Como a matéria não demanda a edição de lei complementar, não há nenhum obstáculo a que novas leis ordinárias 
estabeleçam normas gerais sobre licitações e contratações administrativas. A Lei nº 8.666/93 não será 
hierarquicamente superior a nenhuma outra lei ordinária que verse sobre o assunto.”. 
SCHWIND, Rafael Wallbach. Considerações acerca da nova lei de licitações e contratos administrativos de serviços de 
publicidade (Lei nº 12.232/2010). Fórum de Contratação e Gestão Pública. Belo Horizonte, ano 9, n. 106, outubro de 
2010, p. 32 
 
O artigo 120 da Lei nº 8.666, já em sua redação original de 1993, estabelecia: 
 
“Art. 120. Os valores fixados por esta Lei poderão ser anualmente revistos pelo Poder Executivo Federal, que os fará 
publicar no Diário Oficial da União, observando como limite superior a variação geral dos preços do mercado, no 
período.” 
 
É cabível o Chefe do Executivo, por meio de Decreto, bem como os órgãos e as entidades administrativas por meio de 
atos regulatórios, descurarem-se da tarefa de normatizar questões previstas em lei que carecem de critérios aptos a 
operacionalizar objetivamente os direitos e/ou deveres. Na verdade, esse poder normativo afigura-se como uma 
prerrogativa (dever-poder) reconhecida à Administração Pública de complementar e detalhar as leis e, assim, viabilizar 
a sua efetiva aplicação. 
 
Assim, visto o disposto pela Lei nº8.666 de 98, vide decreto nº 9.412, de 2018, a única alternativa que satisfaz 
corretamente o solicitado pelo enunciado é a alternativa “A – R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais)”. Pelo 
exposto, prezando pela lisura do certame, INDEFIRO o recurso. 
 
 
 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 
 
QUESTÃO: 04 
CANDIDATO(S): Ana Paula Ferreira de Souza Caquito 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O verbo “prever” encontra-se no infinitivo na frase em questão, o que não impede de ser classificado 
como irregular.  Este verbo é derivado do verbo “ver”, é conjugado da mesma forma e está na lista dos verbos 
irregulares, como consta na Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, de Evanildo Bechara, p. 242 e Nossa 
Gramática Completa de Luís Antônio Sacconi, p. 262. 
Portanto, por não haver justificativa plausível para a anulação da referida questão, o gabarito permanece inalterado: 
letra (C). 
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QUESTÃO: 08 
CANDIDATO(S): Ana Paula Ferreira de Souza Caquito 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A palavra “que” em “as cantigas são tão bonitas, que as lavadeiras ficam tão tristes, tão pensativas” 
é uma conjunção subordinativa consecutiva, indica relação de consequência. As conjunções subordinativas 
consecutivas iniciam orações subordinadas que exprimem a consequência do que se declara na oração principal: que 
(depois de tal, tanto, tão ou tamanho), de modo que, de forma que, etc. 
O período é composto por subordinação e não por coordenação. Observe a análise: As cantigas são tão bonitas = 
oração principal; que as lavadeiras ficam tão tristes, tão pensativas = oração subordinada adverbial consecutiva.  
Portanto, não há justificativa plausível para a alteração do gabarito 
Gabarito mantido: letra (D). 
 
QUESTÃO: 10 
CANDIDATO(S): Ana Paula Ferreira de Souza Caquito 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Em “Eles nem conhecem as leis que devem obedecer” a regência verbal está incorreta, pois deve-se 
observar o verbo “obedecer” que exige preposição por ser transitivo indireto. O correto é: Eles nem conhecem as leis a 
que devem obedecer, isto é, eles devem obedecer às leis que nem conhecem. 
Portanto, por não haver motivo plausível para a anulação da referida questão, o gabarito permanece inalterado: letra 
(D).  
 
QUESTÃO: 12 
CANDIDATO(S): Ana Paula Ferreira de Souza Caquito 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A candidata interpôs recurso contra a questão sob alegação de que a alternativa C também estaria 
incorreta, pois utilizou a palavra “valores” quando, segundo sua argumentação, deveria ter utilizado a palavra 
“princípios”. Entretanto, sua argumentação não se sustenta, pois o conteúdo da afirmativa C foi baseado na referência, 
que assim dispõe em suas páginas 43/44: 
 
“Humanização/Política Nacional de Humanização (PNH): 
 
No campo da Saúde, humanização diz respeito a uma aposta ético-estético-política: ética porque implica a atitude de 
usuários, gestores e trabalhadores de saúde comprometidos e co-responsáveis; estética porque acarreta um processo 
criativo e sensível de produção da saúde e de subjetividades autônomas e protagonistas; política porque se refere à 
organização social e institucional das práticas de atenção e gestão na rede do SUS. O compromisso ético-estético-
político da humanização do SUS se assenta nos valores de autonomia e protagonismo dos sujeitos, de co-
responsabilidade entre eles, de solidariedade dos vínculos estabelecidos, dos direitos dos usuários e da participação 
coletiva no processo de gestão.” 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_documento_gestores_trabalhadoes_sus.pdf 
 
Face ao exposto, considerando que não existe erro na alternativa C, e o único gabarito da questão é a alternativa A. 
Recurso indeferido. 
 
QUESTÃO: 19 
CANDIDATO(S): Ilzineia Machado Henriques de Mattos, Irilanda Sorrentino Menezes Peçanha, Lucenira Jose dos 
Reis, Rosalina Monteiro Belinato Miguel, Thaylane de Alencar Rodrigues  
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A frequência cardíaca acima do normal é denominada TAQUIACARDIA, já o pulso fino junto da 
taquicardia é denominado TAQUISFIGMIA. Portanto, a questão apresenta apenas uma alternativa correta. 
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Conforme Manual do Ministério da Saúde: 
 
O pulso normal – denominado normocardia – é regular, ou seja, o período entre os batimentos se mantém constante, 
com volume perceptível à pressão moderada dos dedos. O pulso apresenta as seguintes alterações: 

• – bradicardia: frequência cardíaca abaixo da normal; 
• – taquicardia: frequência cardíaca acima da normal; 
• – taquisfigmia: pulso fino e taquicárdico; 
• – bradisfigmia: pulso fino e bradicárdico; 
• – filiforme: pulso fino. 

Referência: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de 
Gestão da Educação na Saúde. Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem. 
Profissionalização de auxiliares de enfermagem: cadernos do aluno: fundamentos de enfermagem / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Departamento de Gestão da Educação na Saúde, 
Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem. - 2. ed. rev., 1.a reimpr. - Brasília: Ministério 
da Saúde; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003. 
 
QUESTÃO: 20 
CANDIDATO(S): Ana Paula Ferreira de Souza Caquito 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Segundo a mesma referência utilizada pelo aluno, os sistemas de baixo de fluxo são: cateter 
nasal, cateter tipo óculos, máscara facial simples, máscara com reservatório e máscara de traqueostomia. Já o 
sistema de alto fluxo são as máscaras de Venturi (MACHADO, 2008). 
 
A máscara de traqueostomia é utilizada no sistema de baixo fluxo, permite a oferta de fluxo de 1 a 15 L/min, FiO2 (35% 
a 60%), e não causa desconforto ao paciente.  
 
Já a Máscara de Venturi é o único sistema de alto fluxo que permite fornecer concentrações controladas de oxigênio 
(Fi-O2 conhecidas que variam de 24 a 50%). A entrega do fluxo deve ser maior ou igual à demanda ventilatória do 
paciente. Permite uma entrega de fluxos de O2 que variam de 40 a 78 L/min. A reinalação de CO2 não é um problema, 
pois há na máscara diversos orifícios de saída de ar. Além essa disso, esse dispositivo requer uma umidificação, devido 
à entrega de altos fluxos de O2 diretamente na traqueia do paciente. 
 
Portanto, a questão só apresenta uma alternativa CORRETA. 
 
QUESTÃO: 22 
CANDIDATO(S): Ana Paula Ferreira de Souza Caquito, Ilzineia Machado Henriques de Mattos, Irilanda Sorrentino 
Menezes Peçanha, Lucenira Jose dos Reis, Rosalina Monteiro Belinato Miguel, Thaylane de Alencar Rodrigues, William 
de Oliveira Secunho 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: No enunciado da questão, está escrito: “São equipamentos fixos da sala cirúrgica, EXCETO:”, 
portanto, o correto a se fazer é identificar o objeto que NÃO É FIXO na sala cirúrgica, que é a mesa cirúrgica, a qual 
pode ser deslocada ou acrescida em outro lugar. Conforme a RDC nº 50, o balcão é um móvel FIXO da sala cirúrgica. 
 
Veja outros exemplos: 
Equipamentos fixos 
• Estão adaptados à estrutura da sala de operações: 
• Balcão 
• Negatoscópio 
• Interruptores e tomadas elétricas de 110 e 220 v. 
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• Saídas para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso (o vácuo deve ser móvel mas, pode ser centralizado) 
• Foco central 
• Ar-condicionado 
Dessa forma, a questão só tem uma alternativa correta, que é a letra “C”. 
 
QUESTÃO: 23 
CANDIDATO(S): Ana Paula Ferreira de Souza Caquito, Eliane Freitas de Souza Ferreira, Ilzineia Machado Henriques 
de Mattos, Irilanda Sorrentino Menezes Peçanha, Lucenira Jose dos Reis, Mary Schneider Pedrosa Pacheco, Monyk 
Duvanel Lordelo, Silvia Cristina de Morais Bonfim, Rosalina Monteiro Belinato Miguel, Thaylane de Alencar Rodrigues, 
William de Oliveira Secunho 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O setor que manipula radiações ionizantes nos estabelecimentos de serviços de saúde deve manter o 
Programa de Proteção Radiológica (o programa que faz cumprir o Plano de Proteção radiológica), conforme determina 
a NR 32. 
 
O enunciado da questão pede o significado para PPR. Em Segurança e Saúde no Trabalho, a sigla PPR significa 
Programa de Proteção Radiológica, e a sigla correta para Programa de Prevenção de Riscos Ambientais é PPRA – 
se não tiver a letra A correspondendo à palavra “ambientais”, ela está incorreta.  
 
Portanto, a questão possui apenas uma alternativa correta, que é a alternativa A. 
 
QUESTÃO: 24 
CANDIDATO(S): Ilzineia Machado Henriques de Mattos, Irilanda Sorrentino Menezes Peçanha, Lucenira Jose dos 
Reis, Rosalina Monteiro Belinato Miguel, Thaylane de Alencar Rodrigues  
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O Ministério da Saúde define, em seu website, que: 
“O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é um sucesso do Brasil reconhecido no mundo. São mais de 300 milhões 
de doses anuais distribuídas em vacinas, soros e imunoglobulinas, fatos que contribuíram, por exemplo, com a 
erradicação da varíola e da poliomielite, além da redução dos casos e mortes derivadas do sarampo, da rubéola, do 
tétano, da difteria e da coqueluche.” 
“O PNI define os calendários de vacinação considerando a situação epidemiológica, o risco, a vulnerabilidade e 
as especificidades sociais, com orientações específicas para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos 
e povos indígenas. E, para que o programa continue representando um sucesso na saúde pública, cada vez mais 
esforços devem ser despendidos. Todas as doenças prevenidas pelas vacinas que constam no calendário de 
vacinação, se não forem alvo de ações prioritárias, podem voltar a se tornar recorrentes.” 
A questão conta apenas com uma alternativa INCORRETA que é a letra “C”. 
 
 
 

CARGO:TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
  
QUESTÃO: 10 
CANDIDATO(S): Joao Ricardo Ramos Vieira 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O sentido do verbo assistir na frase “durante meses, os filhos assistiram o pai enfermo” é de prestar 
assistência, ajudar, auxiliar. Observe que o verbo assistir está como transitivo direto e, portanto, a frase está correta. 
Em outra acepção, como transitivo indireto, o verbo assistir exige objeto indireto iniciado pela preposição “a”: assistir a 
(alguma coisa). Na frase em questão, o verbo assistir significa que os filhos prestaram assistência ao pai que estava 
enfermo. 
 



 

 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ 

 

EDITAL 002/2019  
 
 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

 8

Portanto, por não haver motivo plausível para a anulação da referida questão, o gabarito permanece inalterado: letra 
(D).  
 
Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 
 
 
 

CARGO: TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 
 
 
QUESTÃO: 15 
CANDIDATO(S): Luinis Kroisfelt de Araujo 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Mantido gabarito letra B) 4,01. 
 
Segue abaixo a solução: 
 
A questão pede a média dos valores: 3,96 + 3,99 + 4,00 + 4,10 + 4,04 = 20,09 / 5 = 4,018 
 
Como se pode observar em todas as alternativas apresentadas, foram usadas apenas 02 casas decimais. A resposta 
para a divisão tem 3 casas decimais; com duas casas decimais, o candidato teria apenas duas opções a serem 
marcadas, se houvesse: 4,01 ou 4,02, considerando o arredondamento indicado pelo terceiro algarismo: 8. 
 
Dessa forma, a questão não está incorreta, exige que o candidato tenha conhecimento das técnicas de divisão. A partir 
de então, é possível eliminar duas alternativas, e, das alternativas que sobram, uma já é automaticamente a resposta 
correta. A alternativa que mais se aproxima da resposta é a letra B) R$ 4,01. 
 
As alternativas A) 4,18 e D) 4,10 já estão incorretas pois, pela divisão de 20,09/5, é obrigatório a inclusão de um zero 
após a vírgula. 
A opção C) 4,04 também está incorreta pela divisão em si. 
 
QUESTÃO: 22 
CANDIDATO(S): Maiara Rodrigues Miranda   
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar gabarito de A para B. A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B. 
 
 

 
NIVEL SUPERIOR 

 
Cargos: Todos 
Questão Nº 10: Alterar gabarito de A para D 
JUSTIFICATIVA: Alterar gabarito de A para D.  
Após análise criteriosa, o gabarito será alterado da alternativa (A) para a alternativa (D) – a justificativa para o emprego 
das vírgulas é separar adjunto adverbial intercalado. 
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Cargos: Agente Tributário, Arquiteto Urbanista, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil 
Questão Nº 17: Anulada 
JUSTIFICATIVA:  
A palavra princípio no dicionário significa o início de algo, o que vem antes, a causa, o começo e também um conjunto 
de leis, definições ou preceitos utilizados para nortear o ser humano. É uma verdade universal, aquilo que o homem 
acredita como um dos seus valores mais inegociáveis. 
Na Constituição Federal de 1988, os princípios fundamentais estão dispostos no Título I, o qual é composto por quatro 
artigos. Cada um desses dispositivos apresenta um tipo de princípio fundamental. O art. 1º trata dos fundamentos da 
República Federativa do Brasil (RFB); o art. 2º, do princípio da separação de Poderes; o art. 3º, dos objetivos 
fundamentais; e o art. 4º, dos princípios da RFB nas relações internacionais. 
Os princípios constitucionais são as principais normas fundamentais de conduta de um indivíduo mediante as leis já 
impostas, além de exigências básicas ou fundamentos para tratar uma determinada situação, e podem até ser 
classificados como a base do próprio Direito. São o alicerce para qualquer indivíduo. É indispensável tomar nota dos 
assuntos que rodeiam os seus direitos e deveres. A Constituição Federal de 1988 é o livro que está hierarquicamente 
acima de todos os outros, em nível de legislação no Brasil. A Constituição é a lei fundamental, e os princípios 
constitucionais são o que protegem os atributos fundamentais da ordem jurídica. 
Tais princípios apresentam-se entre os artigos 1º e 4º, encampando uma gama substancial de definições e objetivos a 
serem respeitados, mantidos e alcançados dentro de todo o território nacional. 
Segundo Gomes Canotilho e Vital Moreira, os princípios fundamentais visam essencialmente a definir e caracterizar a 
coletividade política e o Estado e enumerar as principais opções político-constitucionais. 
Em “Curso de Direito Constitucional Positivo”, José Afonso da Silva afirma que os princípios constitucionais se traduzem 
em normas da Constituição ou que delas diretamente se inferem. Estes são basicamente de duas categorias: político-
constitucionais e jurídico-constitucionais, a última decorre de certas normas-constitucionais. 
As normas-princípio, chamadas assim por Crisafulli, constituem, por assim dizer, a síntese ou matriz de todas as 
restantes normas constitucionais, que àquelas podem ser diretamente ou indiretamente reconduzidas. 
Constituem-se, segundo Canotilho, dos princípios definidores da forma de Estado, dos princípios definidores da 
estrutura do Estado, dos princípios estruturantes do regime político e dos princípios caracterizadores da forma de 
governo e da organização política em geral. 
Considerando o exposto acima, e por não ter sido indicado pelo enunciado se tratava de fundamentos, poderes da 
União, Objetivos Fundamentais ou Princípios das relações internacionais, prezando pela lisura do certame, DEFIRO o 
recurso. 
 

CARGO: AGENTE TRIBUTÁRIO 
 
QUESTÃO: 05 
CANDIDATO(S): Maucon Francisco Almeida Rodrigues 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O período “ele rosnou, pois tinha um cachorro invisível dentro do peito” é formado por duas orações 
coordenadas, a primeira, “ele rosnou”, é coordenada assindética por não possuir conjunção coordenativa, e a segunda, 
“pois tinha um cachorro invisível dentro do peito”, é coordenada sindética explicativa. São duas orações independentes 
ligadas pela conjunção coordenativa explicativa. 
A ausência do destaque não compromete a questão, uma vez que apenas uma oração possui conjunção. 
Tanto as orações coordenadas explicativas quanto as subordinadas adverbiais causais podem ser iniciadas pelas 
conjunções “porque”, “pois”, “porquanto” e “que”, o que, às vezes, exige a aplicação de certos recursos para distingui-
las. 
A oração coordenada explicativa introduz uma explicação em relação à oração anterior. Por sua vez, a oração 
subordinada adverbial causal expressa a causa da ação contida no verbo da oração principal. Ela funciona como 
advérbio da oração principal. 
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Pela justificativa apresentada, não há motivo plausível para a anulação da referida questão. Gabarito oficial mantido: 
letra (B). 
 
QUESTÃO: 07 
CANDIDATO(S): Marcelle Carvalho da Silva 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: De acordo com várias fontes consultadas, entre dicionários e gramáticas, a palavra “treva” ou não é 
citada ou aparece com as duas formas, singular e plural. Por esse motivo, não há razão plausível para que a questão 
seja anulada. 
TREVA – s.f. – total ausência de luz; escuridão. Etimologia: latim tenebra,ae ou tenebrae,ãrum ‘treva(s), escuridão, 
noite. (Dicionário Houaiss Conciso p. 927) 
TREVA s.f.- absoluta falta de luz; ESCURIDÃO. A profunda treva da noite. [Do latim tenebra,ae. Ideia de treva] 
(Novíssimo Aulete Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, p.1362) 
TREVAS – sf. plural – Escuridão completa. (F: Pl. de treva) (Novíssimo Aulete Dicionário Contemporâneo da Língua 
Portuguesa, p.1362) 
 
Pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado: letra (B). 
 
Fontes consultadas:  
Nova Gramática do Português Contemporâneo – Celso Cunha e Lindley Cintra (p.201) 
Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – Domingos Paschoal Cegalla (p.150) 
Curso Prático de Gramática – Ernani Terra (p. 79) 
Nossa Gramática Completa Sacconi – Luís Antônio Sacconi (p. 148) 
 
QUESTÃO: 10 
CANDIDATO(S): Karime Cordeiro Dias 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar gabarito de A para D.  
Após análise criteriosa, o gabarito será alterado da alternativa (A) para a alternativa (D) – a justificativa para o emprego 
das vírgulas é separar adjunto adverbial intercalado. 
 
 

CARGO: ARQUITETO URBANISTA 
 
QUESTÃO: 05 
CANDIDATO(S): Daniela da Costa Campos 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O período “ele rosnou, pois tinha um cachorro invisível dentro do peito” é formado por duas orações 
coordenadas, a primeira, “ele rosnou”, é coordenada assindética por não possuir conjunção coordenativa, e a segunda, 
“pois tinha um cachorro invisível dentro do peito”, é coordenada sindética explicativa. São duas orações independentes 
ligadas pela conjunção coordenativa explicativa. 
A ausência do destaque não compromete a questão, uma vez que apenas uma oração possui conjunção. 
Tanto as orações coordenadas explicativas quanto as subordinadas adverbiais causais podem ser iniciadas pelas 
conjunções “porque”, “pois”, “porquanto” e “que”, o que, às vezes, exige a aplicação de certos recursos para distingui-
las. 
A oração coordenada explicativa introduz uma explicação em relação à oração anterior. Por sua vez, a oração 
subordinada adverbial causal expressa a causa da ação contida no verbo da oração principal. Ela funciona como 
advérbio da oração principal. 
Pela justificativa apresentada, não há motivo plausível para a anulação da referida questão. Gabarito oficial mantido: 
letra (B). 
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QUESTÃO: 17 
CANDIDATO(S): Jose Claudio de Lima  
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada.  
A palavra princípio no dicionário significa o início de algo, o que vem antes, a causa, o começo e também um conjunto 
de leis, definições ou preceitos utilizados para nortear o ser humano. É uma verdade universal, aquilo que o homem 
acredita como um dos seus valores mais inegociáveis. 
Na Constituição Federal de 1988, os princípios fundamentais estão dispostos no Título I, o qual é composto por quatro 
artigos. Cada um desses dispositivos apresenta um tipo de princípio fundamental. O art. 1º trata dos fundamentos da 
República Federativa do Brasil (RFB); o art. 2º, do princípio da separação de Poderes; o art. 3º, dos objetivos 
fundamentais; e o art. 4º, dos princípios da RFB nas relações internacionais. 
Os princípios constitucionais são as principais normas fundamentais de conduta de um indivíduo mediante as leis já 
impostas, além de exigências básicas ou fundamentos para tratar uma determinada situação, e podem até ser 
classificados como a base do próprio Direito. São o alicerce para qualquer indivíduo. É indispensável tomar nota dos 
assuntos que rodeiam os seus direitos e deveres. A Constituição Federal de 1988 é o livro que está hierarquicamente 
acima de todos os outros, em nível de legislação no Brasil. A Constituição é a lei fundamental, e os princípios 
constitucionais são o que protegem os atributos fundamentais da ordem jurídica. 
Tais princípios apresentam-se entre os artigos 1º e 4º, encampando uma gama substancial de definições e objetivos a 
serem respeitados, mantidos e alcançados dentro de todo o território nacional. 
Segundo Gomes Canotilho e Vital Moreira, os princípios fundamentais visam essencialmente a definir e caracterizar a 
coletividade política e o Estado e enumerar as principais opções político-constitucionais. 
Em “Curso de Direito Constitucional Positivo”, José Afonso da Silva afirma que os princípios constitucionais se traduzem 
em normas da Constituição ou que delas diretamente se inferem. Estes são basicamente de duas categorias: político-
constitucionais e jurídico-constitucionais, a última decorre de certas normas-constitucionais. 
As normas-princípio, chamadas assim por Crisafulli, constituem, por assim dizer, a síntese ou matriz de todas as 
restantes normas constitucionais, que àquelas podem ser diretamente ou indiretamente reconduzidas. 
Constituem-se, segundo Canotilho, dos princípios definidores da forma de Estado, dos princípios definidores da 
estrutura do Estado, dos princípios estruturantes do regime político e dos princípios caracterizadores da forma de 
governo e da organização política em geral. 
Considerando o exposto acima, e por não ter sido indicado pelo enunciado se tratava de fundamentos, poderes da 
União, Objetivos Fundamentais ou Princípios das relações internacionais, prezando pela lisura do certame, DEFIRO o 
recurso. 
 
QUESTÃO: 29 
CANDIDATO(S): Daniela da Costa Campos, Jose Claudio de Lima, Larissa Brandao Moreira, Priscila Cristina Schott de 
Aquino 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão trata dos princípios do Desenho Universal que norteiam arquitetos e urbanistas na 
adequação do espaço urbano e dos edifícios às necessidades de inclusão de toda população. 
Os princípios são: 
1. O princípio Igualitário ou do uso de equiparável; 
2. O princípio do adaptável, ou de uso flexível; 
3. O óbvio, ou de uso simples e intuitivo é o princípio que requer fácil entendimento para que qualquer usuário. 
4. O princípio do conhecido, ou da informação de fácil percepção; 
5. O princípio definindo como seguro, ou tolerante ao erro; 
6. O princípio do baixo esforço, ou simplesmente sem esforço; 
7. O princípio da divisão e espaço para aproximação e uso, ou abrangente. 
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A indagação da questão é bem clara ao enfatizar a referência direta: A correta inclinação de uma rampa é uma 
referência direta a qual dos princípios do Desenho Universal? Todos os outros princípios estão implícitos na 
determinação correta da inclinação de uma rampa, mas essa inclinação é uma referência direta ao princípio definido 
como seguro, ou tolerante ao erro, conforme descrito abaixo: 
 
Com o intuito de minimizar os riscos e suas possíveis consequências decorrentes de ações acidentais ou não 
intencionais, surge o princípio definindo como seguro, ou tolerante ao erro, que tem estreita relação com o imprevisível, 
onde surge a figura dos pisos antiderrapantes, a correta inclinação das rampas ou a simples colocação de um corrimão. 
Fonte: http://www.precisao.eng.br/fmnresp/principios.html 
Princípio seguro – tolerante ao erro: previsto para minimizar os riscos e possíveis consequências de ações acidentais 
ou não intencionais. 
Fonte: https://www.maragabrilli.com.br/wp-content/uploads/2016/01/universal_web-1.pdf 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Cartilhas/manual-desenho-universal.pdf 
 
 
QUESTÃO: 31 
CANDIDATO(S): Priscila Cristina Schott de Aquino 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: “Na alvenaria estrutural, as paredes funcionam como os elementos estruturais da edificação. A 
estabilidade do conjunto dependerá do correto arranjo espacial das paredes, que deverão resistir às cargas verticais 
(peso próprio e cargas de ocupação) e às cargas laterais (ação do vento, empuxo da terra, etc.), sendo que as laterais 
deverão ser absorvidas pelas lajes e transmitidas às paredes estruturais paralelas à direção do esforço lateral. 
Uma parede de alvenaria pode suportar pesadas cargas verticais e horizontais paralela ao seu plano, mas é 
comparativamente fraca às cargas horizontais que atuam pependicularmente ao seu plano. O grande desafio do 
projetista é, portanto, minimizar as tensões de tração que possam vir a aparecer. Com este propósito, podem ser 
adotados os seguintes procedimentos: 
 
- Troca da forma das paredes; 
- Arranjo apropriado (distribuição uniforme) das paredes, buscando uma distribuição homogênea 
das cargas verticais; 
- O arranjo deve ser pensado de maneira que as paredes sejam dispostas sempre em duas direções, 
para que se estabilizem e se enrijeçam mutuamente, anulando os esforços horizontais; 
- Utilização das lajes para aplicação das cargas verticais nas paredes, amarração da estrutura e 
distribuição das cargas horizontais (a laje deve funcionar como um diafragma rígido); 
- Utilização de escadas, poços de elevadores e de condução de dutos para obtenção de rigidez 
lateral; 
- Utilização de plantas simétricas, com peças de dimensões não muito grandes; 
- Repetição do mesmo arranjo arquitetônico em todos pavimentos, sobrepondo elementos sujeitos à 
compressão.” 
Fonte: IFRN – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
http://docente.ifrn.edu.br/valtencirgomes/disciplinas/construcao-civil-ii-1/manual-de-alvenaria-estrutural/view 
 
 
QUESTÃO: 33 
CANDIDATO(S): Larissa Brandao Moreira 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
“Arbustos: 
A vegetação de porte arbustivo, devido a suas dimensões reduzidas, está presente de forma marcante na paisagem 
urbana. Apresentam as seguintes vantagens ou possibilidades: 
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• Podem ser usados em espaços reduzidos, como lotes de pequenas dimensões e jardins sobre lajes, pois necessitam 
de pequena profundidade de solo; 
• Possuem grande variação de formas, cores, porte e texturas, propiciando diferentes efeitos estéticos; 
• Quando plantado isoladamente, pode atuar como uma escultura no jardim; 
• Quando plantado em grupos, formando maciços ou cerca vivas, atua como um delimitador do espaço. 
A estruturação do espaço ocorre de maneira diferente, conforme o porte do arbusto, se for alto ou baixo. 
 
Os arbustos altos (em torno de 1,50 m) podem criar uma barreira visual, sendo usados nas seguintes situações: 
- como cercas vivas, 
- vedando muros e pequenas construções, 
- em canteiros centrais de vias expressas (minimizando a presença de veículos), 
- em calçadas (junto a muros, minimizando o aspecto edificado da paisagem) 
- impedindo a passagem de transeuntes, 
- na forma de pequenas arvoretas (quando são podados), sendo usados na 
arborização de ruas estreitas. 
 
Os arbustos usados para formação de cercas vivas devem apresentar: 
- porte alto; 
- resistência a podas periódicas; 
- folhas permanentes e folhagem compacta; 
- resistência a pragas e doenças; 
- se possível, apresentar boa floração ou frutos decorativos e que sirvam de alimento 
a pássaros. 
 
A implantação de uma cerca-viva pode levar de 3 a 5 anos para ser formada. O plantio deve ser feito em covas de 50 x 
50 cm, com adubação orgânica e mineral. As podas de formação devem regular o crescimento das plantas em altura e 
forçar o brotamento maciço dos ramos laterais. Deve-se dar maior largura na base e ir afinando na região superior, 
formando uma espécie de “pirâmide”. 
 
Os arbustos baixos normalmente têm a função de dar ao jardim diferentes formas, texturas e florações variadas. Estes 
arbustos são mais usados em locais que precisem de grande impacto visual e promocional, como em shopings, e em 
áreas públicas, como praças. Apresentam as seguintes funções: 
- orientar o fluxo de pedestres e cercar caminhos sem obstruir os visuais; 
- criação de desenhos com efeitos estéticos interessantes, conseguido pelas cores, texturas e florações variadas; 
- elemento de proteção, impedindo a aproximação e advertindo para o perigo; 
- quando aliado à topografia do terreno, pode obstruir visuais;” 
 
Fonte: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Sul – IFRS, Campus Bento Gonçalves 
https://pt.scribd.com/archive/plans?doc=340577863&metadata=%7B%22context%22%3A%22archive_view_restricted%
22%2C%22page%22%3A%22read%22%2C%22action%22%3A%22download%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%2C
%22platform%22%3A%22web%22%7D 
https://qacademico.bento.ifrs.edu.br/Uploads/MATERIAIS_AULAS/50127-apostila_PAISAGISMO.pdf 
https://www.docsity.com/pt/apostila-paisagismo-3/4910769/ 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 
 
QUESTÃO: 14 
CANDIDATO(S): Vanessa da Cunha Claudino 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A frase “O político com quem nos simpatizamos perdeu a eleição” está incorreta no que se refere à 
regência do verbo simpatizar, que é um verbo transitivo indireto e não pronominal. A frase correta é: “O político com 
quem simpatizamos perdeu a eleição”. 
Portanto, pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado: letra (D).  
 
QUESTÃO: 25 
CANDIDATO(S): Reinara Notim de Souza, Vanessa da Cunha Claudino 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão recebeu alguns recursos alegando que o enunciado da questão seria o conceito de 
“Atendimento pré-hospitalar móvel”, com base na Portaria 288/2018. Entretanto, essa argumentação não se sustenta 
devido aos fatos a seguir: 
 
1- A questão foi baseada na Portaria 2048/2002, que apresenta o seguinte conceito de “Atendimento pré-hospitalar 
fixo”: “O Atendimento Pré-Hospitalar Fixo é aquela assistência prestada, num primeiro nível de atenção, aos pacientes 
portadores de quadros agudos, de natureza clínica, traumática ou ainda psiquiátrica, que possa levar a sofrimento, 
sequelas ou mesmo à morte, provendo um atendimento e/ou transporte adequado a um serviço de saúde 
hierarquizado, regulado e integrante do Sistema Estadual de Urgência e Emergência.”. Ou seja, foi apresentado, no 
enunciado, exatamente o conceito da alternativa A (gabarito da questão). 
 
2- O conceito apresentado pelos candidatos não se encontra descrito como o do enunciado e claramente se refere ao 
conceito de “Atendimento pré-hospitalar móvel”, com base na Portaria 288/2018. 
3- Conforme se vislumbra no artigo 20 da Portaria 288/2018, esta não revogou a Portaria 2048/2002, sendo, portanto, 
válida a normativa apresentada. 
 
Face ao exposto, o único gabarito válido para a questão é a alternativa A. Portanto, recurso indeferido. 
 
QUESTÃO: 30 
CANDIDATO(S): Vanessa da Cunha Claudino 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Embora o concurso não tenha tido referencial teórico e indicações bibliográficas, é impossível realizar 
a elaboração de questões que não sejam pautadas em referências teóricas e consulta a pesquisadores e estudiosos da 
área, especialmente quando o autor faz uma análise fidedigna da Lei de Regulamentação da Profissão nº 8.662/1993 e 
da resolução CFESS n.º 273/93 de 13 março 1993 que Institui o Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais e 
dá outras providências (conforme previsto no edital do referido concurso), como no caso da questão 30 do concurso 
para o cargo de assistente social para o município de Muriaé. Ao elaborar a questão, a banca espera da (o) candidata 
(o) a capacidade interpretativa de avaliar, escolher e julgar, elementos básicos para o profissional que pleiteia um cargo 
na administração pública. Nesse sentido, avalia como INDEFERIDO o recurso.  
 
QUESTÃO: 31 
CANDIDATO(S): Reinara Notim de Souza 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Após análise, a banca organizadora avalia como improcedente o recurso apresentado, pois, assim 
como questionado, compreendemos a dimensão investigativa como um elemento imprescindível à prática e ao 
exercício profissional da (o) assistente social, no entanto, estamos falando de uma competência, uma orientação 
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técnica, o que não configura como uma obrigação prevista na Lei de Regulamentação da Profissão nº 8.662/1993 e da 
resolução CFESS n.º 273/93 de 13 março 1993 que Institui o Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais. Por 
esse motivo, chegamos à conclusão de que no item III da questão 31, ao apresentar a palavra “facultado”, está correto 
em sua aplicação.  
 
QUESTÃO: 38 
CANDIDATO(S): Luciene Nogueira de Araujo, Reinara Notim de Souza, Vanessa da Cunha Claudino 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada.  
No edital 002/2019 Muriaé (IMAM), está descrito que o candidato deveria estudar a Lei Municipal nº 5.639/2018, de 09 
de maio de 2018, disponível em: http://camaramuriae.mg.gov.br/portal/leis-municipais/leis-municipais-2/, que dispõe 
sobre a concessão dos benefícios eventuais no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e define, em 
seu artigo 5º, critérios para acesso aos benefícios eventuais. Neste artigo, está previsto que, para ter acesso aos 
benefícios, é necessário comprovar renda per capita mensal da família igual ou inferior a ¼ (um quarto) do salário 
mínimo, e a banca elaborou a prova a partir dessa perspectiva. No entanto, as (os) candidatas (os) afirmam que, 
posteriormente, foi promulgada uma nova legislação que altera a anterior, LEI Nº 5.738/ 2018, de 26 de setembro de 
2018, que altera dispositivos da Lei Municipal n.º 5.639, de 09 de maio de 2018, na forma que específica. De acordo 
com a nova legislação: 
Art. 1º. Passa o inciso I, do artigo 5º da Lei Municipal n.º 5.639, de 09 de maio de 2018, a ter a seguinte redação: “I – 
renda per capita mensal da família igual ou inferior a ½ (um meio) do salário mínimo;” 
 
Com base nisso, optamos pelo DEFERIMENTO da solicitação de anulação da questão tendo em vista que o edital foi 
publicado em 09 de maio de 2019, devendo ter contemplado as alterações na lei.  
 
QUESTÃO: 39 
CANDIDATO(S): Reinara Notim de Souza 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão exige da (o) candidata (o) a capacidade de realizar uma leitura de totalidade sobre o uso 
do álcool, tabaco e outras drogas em seus aspectos culturais, sociais e psicológicos, pois, conforme o acúmulo da 
produção de conhecimento por meio de estudos e pesquisas no âmbito das ciências sociais, humanas e da saúde, 
existem aspectos sociais/culturais, estas podem causar danos a saúde mediante o uso abusivo, trazendo uma série de 
complexos para sociedade. Em se tratando de relações de poder, algo característico, constituinte e presente em nossa 
sociedade, conforme o tópico III da questão 39 é correto afirmar que a preocupação constante a questão da "eugenia 
ou da higienização social" que utilizaria as drogas para desencadear uma nova corrida às tendências de produzir um 
cenário à seleção artificial dos indivíduos mais aptos. Essa leitura, é justamente de complexidade sobre o fenômeno, 
contemplando o previsto no comando da questão “interação entre o agente (a droga), o sujeito (o indivíduo e a 
sociedade) e o meio (os contextos sócio-econômico e cultural)”, nesse sentido, avaliamos improcedente a demanda por 
anulação da questão por isso o seu INDEFERIMENTO.   
 
QUESTÃO: 39 
CANDIDATO(S): Vanessa da Cunha Claudino 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Embora o concurso não tenha tido referencial teórico e indicações bibliográficas, é impossível realizar 
a elaboração de questões que não sejam pautadas em referências teóricas e consulta a pesquisadores e estudiosos da 
área, especialmente quando o autor faz uma análise fidedigna do debate contemporâneo, aceita pelas diversas 
instituições da sociedade civil e governos sobre o tema, bem como publicada 
 em renomada revista científica da área. Ao elaborar a questão, a banca espera da (o) candidata (o) a capacidade 
interpretativa de avaliar, escolher e julgar, elementos básicos para o profissional que pleiteia um cargo na administração 
pública. Nesse sentido, avalia como INDEFERIDO o recurso. 
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CARGO: AUDITOR FISCAL 

 
QUESTÃO: 05 
CANDIDATO(S): Rafael Nery Miranda, Reginaldo Fernandes de Souza 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O período “ele rosnou, pois tinha um cachorro invisível dentro do peito” é formado por duas orações 
coordenadas, a primeira, “ele rosnou”, é coordenada assindética por não possuir conjunção coordenativa, e a segunda, 
“pois tinha um cachorro invisível dentro do peito”, é coordenada sindética explicativa. São duas orações independentes 
ligadas pela conjunção coordenativa explicativa. 
A ausência do destaque não compromete a questão, uma vez que apenas uma oração possui conjunção. 
Tanto as orações coordenadas explicativas quanto as subordinadas adverbiais causais podem ser iniciadas pelas 
conjunções “porque”, “pois”, “porquanto” e “que”, o que, às vezes, exige a aplicação de certos recursos para distingui-
las. 
A oração coordenada explicativa introduz uma explicação em relação à oração anterior. Por sua vez, a oração 
subordinada adverbial causal expressa a causa da ação contida no verbo da oração principal. Ela funciona como 
advérbio da oração principal. 
Pela justificativa apresentada, não há motivo plausível para a anulação da referida questão. Gabarito oficial mantido: 
letra (B). 
 
QUESTÃO: 07 
CANDIDATO(S): Fernanda Moreira Costa, Priscilla Tavares Manhaes de Souza, Reginaldo Fernandes de Souza 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: De acordo com várias fontes consultadas, entre dicionários e gramáticas, a palavra “treva” ou não é 
citada ou aparece com as duas formas, singular e plural. Por esse motivo, não há razão plausível para que a questão 
seja anulada. 
TREVA – s.f. – total ausência de luz; escuridão. Etimologia: latim tenebra,ae ou tenebrae,ãrum ‘treva(s), escuridão, 
noite. (Dicionário Houaiss Conciso p. 927) 
TREVA s.f.- absoluta falta de luz; ESCURIDÃO. A profunda treva da noite. [Do latim tenebra,ae. Ideia de treva] 
(Novíssimo Aulete Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, p.1362) 
TREVAS – sf. plural – Escuridão completa. (F: Pl. de treva) (Novíssimo Aulete Dicionário Contemporâneo da Língua 
Portuguesa, p.1362) 
 
Pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado: letra (B). 
 
Fontes consultadas:  
Nova Gramática do Português Contemporâneo – Celso Cunha e Lindley Cintra (p.201) 
Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – Domingos Paschoal Cegalla (p.150) 
Curso Prático de Gramática – Ernani Terra (p. 79) 
Nossa Gramática Completa Sacconi – Luís Antônio Sacconi (p. 148) 
 
QUESTÃO: 10 
CANDIDATO(S): Michelle Silva Trambaioli, Vinicius Duncan Peres  
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar gabarito de A para D.  
Após análise criteriosa, o gabarito será alterado da alternativa (A) para a alternativa (D) – a justificativa para o emprego 
das vírgulas é separar adjunto adverbial intercalado. 
 
QUESTÃO: 13 
CANDIDATO(S): Gisele de Almeida Bezerra 
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RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão versa sobre concordância verbal, e a frase “Vossa Senhoria ________ conferir se os 
compromissos de que eu ____ estou lembrando constam de _____ agenda” será correta e respectivamente preenchida 
por: deve – o – sua.  
 
Todos os pronomes de tratamento são de terceira pessoa; portanto exigem os verbos nessa pessoa. 
 
A regência do verbo “lembrar” está correta de acordo com a norma culta. 
 
Pela justificativa apresentada, o gabarito será mantido: letra (C). 
 
QUESTÃO: 14 
CANDIDATO(S): Gisele de Almeida Bezerra 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A frase “O político com quem nos simpatizamos perdeu a eleição” está incorreta no que se refere à 
regência do verbo simpatizar, que é um verbo transitivo indireto e não pronominal. A frase correta é: “O político com 
quem simpatizamos perdeu a eleição”. 
Portanto, pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado, letra (D).  
 
QUESTÃO: 17 
CANDIDATO(S): Joao Vitor de Azevedo Bastos e Johnes Dias 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. 
Sobre sua natureza jurídica, o instituto "fundação" sempre esteve na órbita do direito privado, consoante o disposto no 
artigo 11 da Lei de Introdução ao Código Civil, no artigo 16 do velho Código Civil, nos artigos 62 a 69 do novo Código 
Civil e nos artigos 1199 a 1204 do Código de Processo Civil. Entretanto, apesar da normatização legal, uma enorme 
celeuma jurídica afligiu inúmeros respeitáveis doutrinadores, tanto do direito privado como do direito público, quando o 
Poder Público começou a utilizar-se de um instituto do direito privado, o ente "fundacional", para realizar as mais 
variadas ações institucionais. 

A primeira corrente, hoje dominante, defende a existência de dois tipos de fundações de direito público e as de 
direito privado, aquelas ostentando personalidade jurídica de direito público e estas sendo dotadas de personalidade 
jurídica de direito privado. Por esse entendimento, as fundações de direito público são caracterizadas como verdadeiras 
autarquias, razão por que são denominadas, algumas vezes de fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. 

O STF optou por esse entendimento, quando deixou assentando que “nem toda fundação instituída pelo Poder 
Público é fundação de direito privado. As fundações, instituídas pelo Poder Público, que assumem a gestão do serviço 
estatal e se submetem a regime administrativo previsto, nos Estados membros, por leis estaduais, são fundações de 
direito público. Tais fundações são espécie do gênero autarquia, aplicando-se a elas a vedação a que alude o §2º do 
art. 99 da Constituição Federal.” (RE nº. 101.126-RJ, Relator Min. MOREIRA ALVES (RTJ 113/114). O Dispositivo 
citado no acórdão refere-se à Constituição de 1967, com a EC nº 1/1969. Ver também agravo no RE nº 219.900-1 RS, 
Rel. Ministra Helen Gracie, DJ de 16/08/2002.) 

Segundo o Doutrinador José dos Santos Carvalho Filho atualmente existem “duas correntes sobre a matéria”. 
A primeira, hoje dominante, defende a existência de dois tipos de fundações públicas: as fundações de direito público e 
as de direito privado, aquelas ostentando personalidade jurídica de direito público e estas sendo dotados de 
personalidade jurídica de direito privado. Por esse entendimento, as fundações de direito público são caracterizadas 
como verdadeiras autarquias, razão por que são denominadas, algumas vezes, de fundações autárquicas ou autarquias 
fundacionais. Seriam elas uma espécie do gênero autarquia. 

Segundo ele, seria este o entendimento atual do STF quando deixou assentado que “nem toda fundação 
instituída pelo Poder Público é fundação de direito privado. As fundações, instituídas pelo Poder Público, que assumem 
a gestão de serviço estatal e se submetem a regime administrativo previsto, nos Estados-membros, por leis estaduais, 
são fundações de direito público, e, portanto, pessoas jurídicas de direito público. Tais fundações são espécie do 
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gênero autarquia, aplicando-se a elas a vedação a que alude o § 2º do art. 99 da Constituição Federal.”. (RE nº. 
101.126-RJ, Relator Min. MOREIRA ALVES (RTJ 113/114). O Dispositivo citado no acórdão refere-se à Constituição de 
1967, com a EC nº 1/1969. Ver também agravo no RE nº 219.900-1 RS, Rel. Ministra Helen Gracie, DJ de 16/08/2002.). 
 
Pelo exposto, encontrado a dualidade sobre, público ou privado, em face do que dispõe a alternativa “B – Fundações”, 
prezando pela lisura do certame, DEFIRO o recurso. 
 
QUESTÃO: 22 
CANDIDATO(S): Vinicius de Freitas Junker 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O artigo 513 do Código Civil é claro ao dizer “A preempção, OU preferência, (...)”. 
A preempção, também chamada de preferência, é o direito de preferência que tem o vendedor de um bem no caso de o 
comprador querer vendê-lo após a sua aquisição. Esse direito, que também é denominado direito de prelação, pode ser 
convencional, quando assim for acertado entre as partes, ou legal, no caso da venda de bem desapropriado pelo poder 
público, por exemplo. Ou seja, se o poder público for vender um bem que foi desapropriado, seu antigo proprietário terá 
garantido o direito de preferência em adquiri-lo pelo preço pago na desapropriação. 
GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário técnico jurídico. 6ª ed. São Paulo: Rideel, 2004. 
 
Assim, a alternativa indicada pelo gabarito preliminar atende ao solicitado pelo enunciado. Prezando pela lisura do 
certame, INDEFIRO o recurso. 
 
QUESTÃO: 26 
CANDIDATO(S): Bruno Cesar Ferreira, Camila Carvalho Souza, Edilene Silva de Aguiar, Elizeu Rocha de Carvalho 
Franco, Eloah Xavier Guelber, Emerson Alves de Almeida, Fernanda Moreira Costa, Gisele de Almeida Bezerra, 
Gustavo Machado Junior, Joao Paulo da Silva, Joao Vitor de Azevedo Bastos, Johnes Dias, Kenia Maria de Paula 
Guimarães, Luis Henrique Nehmy Munaier, Maelle da Costa Garcia Souza, Marcelo Rocha de Almeida, Murilo 
Fernando Giraldelli Michelli, Natalia Rancao Vieira, Otacilio de Oliveira Simeao, Pedro Henrique Guimarães de 
Medeiros, Priscilla Tavares Manhaes de Souza, Rafael Nery Miranda, Reginaldo Fernandes de Souza, Vinicius de 
Freitas Junker, Vinicius Duncan Viana Peres 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. 
O CGSN nº 140/2018, em seus artigos 4º e 5º, dispõe que: 
“Art. 4º A opção pelo Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, no 
montante apurado na forma prevista nesta Resolução, em substituição aos valores devidos segundo a legislação 
específica de cada tributo, dos seguintes impostos e contribuições, ressalvado o disposto no art. 5º: (Lei Complementar 
nº 123, de 2006, art. 13, incisos I a VIII) 
(...) 
V - Contribuição para o PIS/Pasep; 
(...) 
Subseção II 
Dos Tributos não Abrangidos 
Art. 5º O recolhimento na forma prevista no art. 4º não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, 
devidos pela ME ou EPP na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a 
legislação aplicável às demais pessoas jurídicas: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 13, inciso VI, § 1º, incisos I a 
XV; art. 18, § 5º-C; art. 18-A, § 3º, inciso VI e art. 18-C) 
I - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF); 
(...) 
VI - Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
(...) 
XII - ICMS devido: 
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a) nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária, tributação concentrada em uma única etapa (monofásica) 
e sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto com encerramento de tributação, envolvendo 
combustíveis e lubrificantes; energia elétrica; cigarros e outros produtos derivados do fumo; bebidas; óleos e azeites 
vegetais comestíveis; farinha de trigo e misturas de farinha de trigo; massas alimentícias; açúcares; produtos lácteos; 
carnes e suas preparações; preparações à base de cereais; chocolates; produtos de padaria e da indústria de bolachas 
e biscoitos; sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em máquinas; cafés e mates, seus extratos, essências e 
concentrados; preparações para molhos e molhos preparados; preparações de produtos vegetais; rações para animais 
domésticos; veículos automotivos e automotores, suas peças, componentes e acessórios; pneumáticos; câmaras de ar 
e protetores de borracha; medicamentos e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário; cosméticos; 
produtos de perfumaria e de higiene pessoal; papéis; plásticos; canetas e malas; cimentos; cal e argamassas; produtos 
cerâmicos; vidros; obras de metal e plástico para construção; telhas e caixas d’água; tintas e vernizes; produtos 
eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos; fios; cabos e outros condutores; transformadores elétricos e reatores; 
disjuntores; interruptores e tomadas; isoladores; para-raios e lâmpadas; máquinas e aparelhos de ar-condicionado; 
centrifugadores de uso doméstico; aparelhos e instrumentos de pesagem de uso doméstico; extintores; aparelhos ou 
máquinas de barbear; máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar; aparelhos de depilar, com motor elétrico 
incorporado; aquecedores elétricos de água para uso doméstico e termômetros; ferramentas; álcool etílico; sabões em 
pó e líquidos para roupas; detergentes; alvejantes; esponjas; palhas de aço e amaciantes de roupas; venda de 
mercadorias pelo sistema porta a porta; nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações 
anteriores; e nas prestações de serviços sujeitas aos regimes de substituição tributária e de antecipação de 
recolhimento do imposto com encerramento de tributação; 
b) por terceiro, a que o contribuinte se ache obrigado, por força da legislação estadual ou distrital vigente; 
c) na entrada, no território do Estado ou do Distrito Federal, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e 
gasosos dele derivados e energia elétrica, quando não destinados a comercialização ou a industrialização; 
d) por ocasião do desembaraço aduaneiro; 
e) na aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria sem o documento fiscal correspondente; 
f) na operação ou prestação realizada sem emissão do documento fiscal correspondente; 
g) nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, nas 
aquisições em outros Estados ou no Distrito Federal sem encerramento da tributação, hipótese em que será cobrada a 
diferença entre a alíquota interna e a interestadual e ficará vedada a agregação de qualquer valor; 
h) nas aquisições realizadas em outros Estados ou no Distrito Federal de bens ou mercadorias não sujeitas ao regime 
de antecipação do recolhimento do imposto, relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual; e 
i) nas hipóteses de impedimento a que se refere o art. 12; 
(...) 
§ 2º A diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS de que tratam as alíneas “g” e “h” do inciso XII do 
caput será calculada tomando-se por base as alíquotas aplicáveis às pessoas jurídicas não optantes pelo Simples 
Nacional. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 13, § 5º)”. 
 
Pelo exposto, considerando o enquadramento das alternativas “B”, “C” e “D” ao solicitado pelo enunciado, prezando 
pela lisura do certame, DEFIRO o recurso. 
 
 
QUESTÃO: 28 
CANDIDATO(S): Camila Carvalho Souza, Glaucia Ellisi Ferreira Soares, Joao Paulo da Silva, Kenia Maria de Paula 
Guimarães, Reginaldo Fernandes de Souza, Vinicius Duncan Viana Peres e Vinicius de Freitas Junker 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A alternativa “A – Possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS” está em total 
conformidade com o disposto pelo artigo 17º V da Lei Complementar 123/2006, pois não elencou qualquer termo que a 
restringisse ou desse a entender que apenas bastasse possuir o débito com o INSS. 
A alternativa “B – Realizar cessão ou locação de mão-de-obra” está totalmente amparada pelo que dispõe o inciso XII 
do Art. 17º da LC 123/2006 que diz: 
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“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa 
de pequeno porte: 
(...) 
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;”. 
A excepcionalidade trazida pelo § 5º-C, do artigo 18º da mesma Lei não torna o disposto pela alternativa “B” incorreta, 
pois, assim como na alternativa “A”, não foram elencados termos restritivos que excluíssem as possibilidades trazidas 
pelo artigo mencionado. 
 
Em análise à alternativa “C – Exercer atividade de produção ou venda no atacado de produção de licores.”, vejamos 
o que dispõe o Artigo 17, X, c, 3: 
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa 
de pequeno porte: 
(...) 
X - que exerça atividade de produção ou venda no atacado de:  
(...) 
c) bebidas alcoólicas, exceto aquelas produzidas ou vendidas no atacado por: 
3. produtores de licores;”. 
A alternativa “C” faz menção à produção ou venda em atacado oriunda da produção de licores, que, por óbvio, é 
exercida por seus produtores, contemplando, assim, ao solicitado pelo enunciado, conforme indicado pelo gabarito 
preliminar. 
 
Pelo acima exposto, prezando pela lisura do certame, INDEFIRO o recurso. 
 
QUESTÃO: 33 
CANDIDATO(S): Priscilla Tavares Manhaes de Souza, Vinicius de Freitas Junker 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão alvo do presente recurso pede que se indique a alternativa incorreta com 
base na Lei orgânica do Município de Muriaé e indica, em seu gabarito preliminar, a alternativa “B – Todos os cargos 
em comissão e as funções de confiança serão preferencialmente exercidos por servidores ocupantes de cargos de 
carreira técnica e profissional, nos casos e condições previstos em Lei.”. 
Vejamos o que diz a Lei orgânica do Município de Muriaé em seu artigo 41: 
“Art.41 Os cargos em comissão e as funções de confiança, com exceção daqueles de assessorias, serão 
preferencialmente, exercidos por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica e profissional, nos casos e 
condições previstos em lei”. 
 
De acordo com o que é expresso pela Lei orgânica do Município de Muriaé, a alternativa “B” está em conformidade com 
o solicitado pelo enunciado (a incorreta), devido à excepcionalidade expressa no Artigo 41 da referida Lei, referente aos 
cargos de assessoria. 
Pelo exposto, prezando pela lisura do certame, INDEFIRO o recurso. 
 
 
QUESTÃO: 36 
CANDIDATO(S): Kenia Maria de Paula Guimarães, Reginaldo Fernandes de Souza 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O fato de o enunciado da questão alvo do presente recurso não especificar o tipo de serviço de 
consultoria não torna incorreto o disposto pela alternativa indicada pelo gabarito oficial (C – Serviço de consultoria). 
Ressalto ainda que os tipos de serviços de consultoria expressos pela Lei nº116 de 2003, elencados nos subitens 
“1.06”, “17.01” e “17.20” da lista anexa, não fazem parte do rol dos de exceções dispostas pelo Art. 3º da referida lei, o 
que não ocorre no caso das alternativas “A”, “B” e “D”, que estão expressas no mesmo artigo. 
O artigo 3º da Lei 116 de 2003 diz que: 
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“Art. 3o  O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do 
estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o 
imposto será devido no local: (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 
I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver 
domiciliado, na hipótese do § 1o do art. 1o desta Lei Complementar; 
II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 
3.05 da lista anexa; 
III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa; 
IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista anexa; 
V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da 
lista anexa; 
VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de 
lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa; 
VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, 
piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista anexa; 
VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no 
subitem 7.11 da lista anexa; 
IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa; 
X –  (VETADO) 
XI –  (VETADO) 
XII - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, 
descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, 
manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios; (Redação dada pela Lei Complementar 
nº 157, de 2016) 
XIII – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos 
no subitem 7.17 da lista anexa; 
XIV – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa; 
XV – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista anexa; 
XVI - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos 
serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa; (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 
XVII – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no 
subitem 11.04 da lista anexa; 
XVIII – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos 
subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista anexa; 
XIX - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 16 da lista anexa; 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 
XX – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no 
caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa; 
XXI – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e administração, no 
caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa; 
XXII – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo 
item 20 da lista anexa. 
XXIII – do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09;   (Incluído pela Lei Complementar nº 157, 
de 2016) 
XXIV – do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito 
ou débito e demais descritos no subitem 15.01;  (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 
XXV – do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 
2016)”. 
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Pelo exposto acima, prezando pela lisura do certame, INDEFIRO o recurso. 
 
QUESTÃO: 37 
CANDIDATO(S): Bruno Cesar Ferreira, Elizeu Rocha de Carvalho Franco, Luis Henrique Nehmy Munaier 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão alvo do presente recurso foi elaborada com observância ao disposto pelo artigo 179 da Lei 
nº 6.404 de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações. Ocorre que o referido artigo está enquadrado no 
CAPÍTULO XV, Seção III – Balanço Patrimonial da referida Lei, tema esse expresso em edital para o cargo de Auditor 
Fiscal: 
“ESPECÍFICOS AUDITOR FISCAL: Contabilidade: Conceito, noções básicas, objeto, finalidade, usuários e funções. 
Patrimônio: conceito, bens, direitos e obrigações. Equação patrimonial, origem e aplicação de recursos. Conceitos 
contábeis básicos: contas, lançamentos, método das partidas dobradas. Balanço patrimonial. (...) Direito de 
Empresa: Do empresário, da empresa individual de responsabilidade limitada e da sociedade. (...).” 
 
Destaco ainda que: 
A banca examinadora pode exigir conhecimento sobre legislação superveniente à publicação do edital, desde que 
vinculada às matérias nele previstas. 
Precedentes: AgRg no RMS 21654/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 
14/03/2012; RMS 33191/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 
26/04/2011; AgRg no RMS 22730/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
20/04/2010, DJe 10/05/2010; RMS 21743/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 
09/10/2007, DJ 05/11/2007. (VIDE INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA N. 357). 
 
Prezando pela lisura do certame, INDEFIRO o recurso. 
 
 
QUESTÃO: 38 
CANDIDATO(S): Bruno Cesar Ferreira, Johnes Dias,  Vinicius de Freitas Junker 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão alvo do presente recurso foi elaborada com observância ao disposto pelo artigo 179 da Lei 
nº 6.404 de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações. Ocorre que o referido Artigo está enquadrado no 
CAPÍTULO XV, Seção III – Balanço Patrimonial da referida Lei, tema esse expresso em edital para o cargo de Auditor 
Fiscal.  
“ESPECÍFICOS AUDITOR FISCAL: Contabilidade: Conceito, noções básicas, objeto, finalidade, usuários e funções. 
Patrimônio: conceito, bens, direitos e obrigações. Equação patrimonial, origem e aplicação de recursos. Conceitos 
contábeis básicos: contas, lançamentos, método das partidas dobradas. Balanço patrimonial. (...) Direito de 
Empresa: Do empresário, da empresa individual de responsabilidade limitada e da sociedade. (...).” 
 
Destaco ainda que: 
A banca examinadora pode exigir conhecimento sobre legislação superveniente à publicação do edital, desde que 
vinculada às matérias nele previstas. 
Precedentes: AgRg no RMS 21654/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 
14/03/2012; RMS 33191/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 
26/04/2011; AgRg no RMS 22730/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
20/04/2010, DJe 10/05/2010; RMS 21743/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 
09/10/2007, DJ 05/11/2007. (VIDE INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA N. 357). 
 
Em que pese a alternativa “C – a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço 
de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social.”, ela 
está em total conformidade com o que dispõe o Artigo 182, § 1º, “a”: 



 

 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ 

 

EDITAL 002/2019  
 
 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

 23 

“Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. 
§ 1º Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem: 
 a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem 
valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão 
em ações de debêntures ou partes beneficiárias;”.  
O texto de lei apenas enfatiza que incorrerá, da mesma forma, nos casos de conversão em ações de debêntures ou 
partes beneficiárias. Contudo, a falta desse período no texto da alternativa “C” não o torna incorreto. Destaco ainda que 
o enunciado ou a alternativa “C” não foram dispostos de forma que deixe a entender contrário ao disposto acima. 
 
Prezando pela lisura do certame, INDEFIRO o recurso. 
 
 

CARGO: ENFERMEIRO 
 
QUESTÃO: 26 
CANDIDATO(S): Sandra Bernardo Tirello 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar gabarito de “B” para “C”. Após revisão, constatou-se que a alternativa que atende ao 
enunciado da questão é a letra C. 
 
QUESTÃO: 34 
CANDIDATO(S): Sandra Bernardo Tirello 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) através das Diretrizes Brasileiras para o rastreamento 
do Câncer de Colo do Útero, em relação à faixa etária, há vários fatos indicando que, direta ou indiretamente, o 
rastreamento em mulheres com menos de 25 anos não tem impacto na redução da incidência ou mortalidade por 
câncer do colo do útero. Além da baixa incidência de câncer do colo do útero em mulheres jovens, há evidências de que 
o rastreamento em mulheres com menos de 25 anos seja menos eficiente do que em mulheres mais maduras. 
Portanto a recomendação é: O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram ou têm 
atividade sexual, e o rastreamento antes dos 25 anos deve ser evitado. 
 
Assim, a questão tem apenas uma alternativa incorreta, que é letra D. 
 
QUESTÃO: 35 
CANDIDATO(S): Sandra Bernardo Tirello 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão pede para indicar qual é a escala utilizada para realizar a avaliação das 
Atividades Instrumentais de Vida Diárias (AIVDs) do idoso, e a escala de Lawton é a escala que tem o objetivo de 
avaliar o desempenho funcional da pessoa idosa em termos de atividades instrumentais, possibilitando que o idoso 
mantenha uma vida independente. 
A escala de Lawton não só pode como deve ser usada pela equipe de enfermagem como forma de avaliação completa 
da saúde do idoso, tanto que ela é apresentada como instrumento de avaliação no Caderno de Atenção Básica nº 19 – 
Envelhecimento da População Idosa do Ministério da Saúde.  
 
Portanto, a resposta correta é a alternativa A. 
 
QUESTÃO: 37 
CANDIDATO(S): Helesangela Silva Melo Sousa 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
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JUSTIFICATIVA: As práticas integrativas e complementares em saúde (PICs) paulatinamente se tornaram uma 
realidade na rede de atenção à saúde pública em todo o país e fazem parte do conteúdo “Saúde Coletiva”. Por esse 
motivo, a questão não deve ser anulada, pois está dentro de um conteúdo vasto que é a Saúde Coletiva. 
 
QUESTÃO: 40 
CANDIDATO(S): Helesangela Silva Melo Sousa, Sandra Bernardo Tirello 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão pede para assinalar o que é critério para encaminhamento PRIORITÁRIO, e não regular. 
Conforme orientações do Ministério da Saúde descritas na cartilha “Proteger e Cuidar da Saúde de Adolescentes na 
Atenção Básica”, de 2017, recomenda-se: 
Critério para encaminhamento prioritário: 
Sempre que ocorrer um dos problemas: 
• Acuidade visual inferior a 0,1 em qualquer olho. 
• Trauma ocular recente ou quadros agudos cuja solução não seja possível pela ESF. 
Critério para encaminhamento regular: 
• Acuidade visual inferior a 0,7 em qualquer olho. 
• Diferença entre duas linhas ou mais entre a acuidade visual dos olhos. 
• Estrabismo. 
• Outros sintomas oculares cuja solução não seja possível pela ESF. 
Orientar quanto à importância de iluminação para a boa leitura e estudos. 
 
A questão, portanto, só tem uma alternativa correta. 
 
 

CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL 
 
QUESTÃO: 11 
CANDIDATO(S): Juliano Mendonça Rodrigues 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A correta análise da frase “alguns competidores terminaram a corrida esgotados” é: alguns (adjunto 
adnominal), competidores (núcleo do sujeito), terminaram (verbo transitivo direto), a corrida (objeto direto) esgotados 
(predicativo do sujeito). “Terminaram a corrida esgotados” é predicado verbo-nominal, e o predicativo se refere ao 
sujeito “competidores”. Os competidores é que terminaram a corrida esgotados. O predicativo de um predicado verbo-
nominal, quando o verbo for transitivo direto, poderá ser do sujeito ou do objeto, conforme se refira a um e outro. 
 
Na frase “os mexicanos fazem a travessia da fronteira apesar dos riscos”, o termo destacado funciona sintaticamente 
como complemento nominal, pois possui sentido passivo, isto é, a travessia foi feita. Travessia é um substantivo 
abstrato, pois indica ação de atravessar de lado a lado uma região, um rio, um mar. Para ser adjunto adnominal, o 
sentido deve ser ativo, e não é possível obter esse sentido na frase.  
Portanto, pela justificativa apresentada, a questão não será anulada. Gabarito oficial mantido: letra (B). 
 
QUESTÃO: 17 
CANDIDATO(S): Elaine de Oliveira Barbosa Barcelos 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada.  
A palavra princípio no dicionário significa o início de algo, o que vem antes, a causa, o começo e também um conjunto 
de leis, definições ou preceitos utilizados para nortear o ser humano. É uma verdade universal, aquilo que o homem 
acredita como um dos seus valores mais inegociáveis. 
Na Constituição Federal de 1988, os princípios fundamentais estão dispostos no Título I, o qual é composto por quatro 
artigos. Cada um desses dispositivos apresenta um tipo de princípio fundamental. O art. 1º trata dos fundamentos da 
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República Federativa do Brasil (RFB); o art. 2º, do princípio da separação de Poderes; o art. 3º, dos objetivos 
fundamentais; e o art. 4º, dos princípios da RFB nas relações internacionais. 
Os princípios constitucionais são as principais normas fundamentais de conduta de um indivíduo mediante as leis já 
impostas, além de exigências básicas ou fundamentos para tratar uma determinada situação, e podem até ser 
classificados como a base do próprio Direito. São o alicerce para qualquer indivíduo. É indispensável tomar nota dos 
assuntos que rodeiam os seus direitos e deveres. A Constituição Federal de 1988 é o livro que está hierarquicamente 
acima de todos os outros, em nível de legislação no Brasil. A Constituição é a lei fundamental, e os princípios 
constitucionais são o que protegem os atributos fundamentais da ordem jurídica. 
Tais princípios apresentam-se entre os artigos 1º e 4º, encampando uma gama substancial de definições e objetivos a 
serem respeitados, mantidos e alcançados dentro de todo o território nacional. 
Segundo Gomes Canotilho e Vital Moreira, os princípios fundamentais visam essencialmente a definir e caracterizar a 
coletividade política e o Estado e enumerar as principais opções político-constitucionais. 
Em “Curso de Direito Constitucional Positivo”, José Afonso da Silva afirma que os princípios constitucionais se traduzem 
em normas da Constituição ou que delas diretamente se inferem. Estes são basicamente de duas categorias: político-
constitucionais e jurídico-constitucionais, a última decorre de certas normas-constitucionais. 
As normas-princípio, chamadas assim por Crisafulli, constituem, por assim dizer, a síntese ou matriz de todas as 
restantes normas constitucionais, que àquelas podem ser diretamente ou indiretamente reconduzidas. 
Constituem-se, segundo Canotilho, dos princípios definidores da forma de Estado, dos princípios definidores da 
estrutura do Estado, dos princípios estruturantes do regime político e dos princípios caracterizadores da forma de 
governo e da organização política em geral. 
Considerando o exposto acima, e por não ter sido indicado pelo enunciado se tratava de fundamentos, poderes da 
União, Objetivos Fundamentais ou Princípios das relações internacionais, prezando pela lisura do certame, DEFIRO o 
recurso. 
 
 

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 
 
QUESTÃO: 05 
CANDIDATO(S): Agna de Oliveira Barros 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O período “ele rosnou, pois tinha um cachorro invisível dentro do peito” é formado por duas orações 
coordenadas, a primeira, “ele rosnou”, é coordenada assindética por não possuir conjunção coordenativa, e a segunda, 
“pois tinha um cachorro invisível dentro do peito”, é coordenada sindética explicativa. São duas orações independentes 
ligadas pela conjunção coordenativa explicativa. 
A ausência do destaque não compromete a questão, uma vez que apenas uma oração possui conjunção. 
Tanto as orações coordenadas explicativas quanto as subordinadas adverbiais causais podem ser iniciadas pelas 
conjunções “porque”, “pois”, “porquanto” e “que”, o que, às vezes, exige a aplicação de certos recursos para distingui-
las. 
A oração coordenada explicativa introduz uma explicação em relação à oração anterior. Por sua vez, a oração 
subordinada adverbial causal expressa a causa da ação contida no verbo da oração principal. Ela funciona como 
advérbio da oração principal. 
Pela justificativa apresentada, não há motivo plausível para a anulação da referida questão. Gabarito oficial mantido: 
letra (B). 
 
QUESTÃO: 10 
CANDIDATO(S): Israel Nelo Nunes, Laiza Leticia da Silveira Lopes 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar gabarito de A para D. 
Após análise criteriosa, o gabarito será alterado da alternativa (A) para a alternativa (D) – a justificativa para o emprego 
das vírgulas é separar adjunto adverbial intercalado. 
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QUESTÃO: 12 
CANDIDATO(S): Cerix Soares de Azevedo 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A alternativa que responde à questão é a que se encontra na letra D, subordinada adverbial 
concessiva. 
Portanto, o gabarito está mantido, letra (D). 
 
QUESTÃO: 14 
CANDIDATO(S): Israel Nelo Nunes 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A frase “O político com quem nos simpatizamos perdeu a eleição” está incorreta no que se refere à 
regência do verbo simpatizar, que é um verbo transitivo indireto e não pronominal. A frase correta é: “O político com 
quem simpatizamos perdeu a eleição”. 
Portanto, pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado: letra (D).  
 
QUESTÃO: 17 
CANDIDATO(S): Vinicius Augusto Gradim 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada.  
A palavra princípio no dicionário significa o início de algo, o que vem antes, a causa, o começo e também um conjunto 
de leis, definições ou preceitos utilizados para nortear o ser humano. É uma verdade universal, aquilo que o homem 
acredita como um dos seus valores mais inegociáveis. 
Na Constituição Federal de 1988, os princípios fundamentais estão dispostos no Título I, o qual é composto por quatro 
artigos. Cada um desses dispositivos apresenta um tipo de princípio fundamental. O art. 1º trata dos fundamentos da 
República Federativa do Brasil (RFB); o art. 2º, do princípio da separação de Poderes; o art. 3º, dos objetivos 
fundamentais; e o art. 4º, dos princípios da RFB nas relações internacionais. 
Os princípios constitucionais são as principais normas fundamentais de conduta de um indivíduo mediante as leis já 
impostas, além de exigências básicas ou fundamentos para tratar uma determinada situação, e podem até ser 
classificados como a base do próprio Direito. São o alicerce para qualquer indivíduo. É indispensável tomar nota dos 
assuntos que rodeiam os seus direitos e deveres. A Constituição Federal de 1988 é o livro que está hierarquicamente 
acima de todos os outros, em nível de legislação no Brasil. A Constituição é a lei fundamental, e os princípios 
constitucionais são o que protegem os atributos fundamentais da ordem jurídica. 
Tais princípios apresentam-se entre os artigos 1º e 4º, encampando uma gama substancial de definições e objetivos a 
serem respeitados, mantidos e alcançados dentro de todo o território nacional. 
Segundo Gomes Canotilho e Vital Moreira, os princípios fundamentais visam essencialmente a definir e caracterizar a 
coletividade política e o Estado e enumerar as principais opções político-constitucionais. 
Em “Curso de Direito Constitucional Positivo”, José Afonso da Silva afirma que os princípios constitucionais se traduzem 
em normas da Constituição ou que delas diretamente se inferem. Estes são basicamente de duas categorias: político-
constitucionais e jurídico-constitucionais, a última decorre de certas normas-constitucionais. 
As normas-princípio, chamadas assim por Crisafulli, constituem, por assim dizer, a síntese ou matriz de todas as 
restantes normas constitucionais, que àquelas podem ser diretamente ou indiretamente reconduzidas. 
Constituem-se, segundo Canotilho, dos princípios definidores da forma de Estado, dos princípios definidores da 
estrutura do Estado, dos princípios estruturantes do regime político e dos princípios caracterizadores da forma de 
governo e da organização política em geral. 
Considerando o exposto acima, e por não ter sido indicado pelo enunciado se tratava de fundamentos, poderes da 
União, Objetivos Fundamentais ou Princípios das relações internacionais, prezando pela lisura do certame, DEFIRO o 
recurso. 
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QUESTÃO: 32 
CANDIDATO(S): Marcos Vinicius Costa de Carvalho 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A palavra “desmoronamento”, além de ser utilizada em diversos artigos técnicos, não altera o 
entendimento da questão.  
 
QUESTÃO: 32 
CANDIDATO(S): Nubia Monteiro de Souza 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Os escorregamentos, diferente dos desmoronamentos, procedem da separação de uma cunha de 
solo que se movimenta em relação ao resto do maciço segundo uma superfície bem definida. O movimento é rápido, 
mas não há uma separação efetiva dos corpos. Portanto, permanece inalterado o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO: 34 
CANDIDATO(S): Agna de Oliveira Barros, Antonio Pedro de Carvalho Nogueira, Cerix Soares de Azevedo, Israel Nelo 
Nunes, Marcos Vinicius Costa de Carvalho, Renata Gomes Carvalho Tofani, Laiza Leticia da Silveira Lopes 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Uma forma de calcular o grau de hiperestaticidade, a fim de descobrir se a estrutura é restringida, é 
usando a seguinte fórmula: 
 
gh = C1 + 2 . C2 + 3 . C3 – 3 . m 
 
C1: = número de vínculos de 1a classe; 
C2: = número de vínculos de 2a classe; 
C3 = número de vínculos de 3a classe; 
m = número de hastes presentes na estrutura.    
 
Aplicando no exercício: 
 
Quantidade de apoios: C1 = 3   
Número de barras: m = 1 
 
gh = (3) + 2 . (0) + 3 . (0) – 3 . (1) 
gh = 3 – 3 
gh = 0  
 
Portanto, a figura é uma estrutura isostática.     
 
QUESTÃO: 35 
CANDIDATO(S): Nubia Monteiro de Souza 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A fonte utilizada na elaboração da questão foi: Curso de Engenharia Civil, disciplina: Teoria das 
Estruturas, tópico Hiperestática do Professor Elias Rodrigues Liah, Engenheiro Civil, M.Sc., 2014, Goiânia. 
 
QUESTÃO: 39 
CANDIDATO(S): Cerix Soares de Azevedo 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A figura apresentada na questão ilustra fissura causada por excesso de carga e armadura insuficiente 
ou disposta de maneira equivocada. Em termos de localização, as fissuras tendem a aparecer em pontos de cortante 
máximo. São trincas de cisalhamento em viga. Portanto, permanece inalterado o gabarito oficial. 
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QUESTÃO: 40 
CANDIDATO(S): Cerix Soares de Azevedo 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão diz respeito às fundações diretas. A fundação do tipo radier estaqueado não é classificada 
como fundação direta, pois possui o elemento do vertical (estacas), sendo considerada fundação profunda.   
 

 
CARGO: FARMACÊUTICO 

 
QUESTÃO: 07 
CANDIDATO(S): Juliana Maria de Souza Percinio 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: De acordo com várias fontes consultadas, entre dicionários e gramáticas, a palavra “treva” ou não é 
citada ou aparece com as duas formas, singular e plural. Por esse motivo, não há razão plausível para que a questão 
seja anulada. 
TREVA – s.f. – total ausência de luz; escuridão. Etimologia: latim tenebra,ae ou tenebrae,ãrum ‘treva(s), escuridão, 
noite. (Dicionário Houaiss Conciso p. 927) 
TREVA s.f.- absoluta falta de luz; ESCURIDÃO. A profunda treva da noite. [Do latim tenebra,ae. Ideia de treva] 
(Novíssimo Aulete Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, p.1362) 
TREVAS – sf. plural – Escuridão completa. (F: Pl. de treva) (Novíssimo Aulete Dicionário Contemporâneo da Língua 
Portuguesa, p.1362) 
 
Pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado: letra (B). 
 
Fontes consultadas:  
Nova Gramática do Português Contemporâneo – Celso Cunha e Lindley Cintra (p.201) 

Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – Domingos Paschoal Cegalla (p.150) 

Curso Prático de Gramática – Ernani Terra (p. 79) 

Nossa Gramática Completa Sacconi – Luís Antônio Sacconi (p. 148) 

 
QUESTÃO: 11 
CANDIDATO(S): Vanessa Campbell de Castro 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A correta análise da frase “alguns competidores terminaram a corrida esgotados” é: alguns (adjunto 
adnominal), competidores (núcleo do sujeito), terminaram (verbo transitivo direto), a corrida (objeto direto) esgotados 
(predicativo do sujeito). “Terminaram a corrida esgotados” é predicado verbo-nominal, e o predicativo se refere ao 
sujeito “competidores”. Os competidores é que terminaram a corrida esgotados. O predicativo de um predicado verbo-
nominal, quando o verbo for transitivo direto, poderá ser do sujeito ou do objeto, conforme se refira a um e outro. 
 
Na frase “os mexicanos fazem a travessia da fronteira apesar dos riscos”, o termo destacado funciona sintaticamente 
como complemento nominal, pois possui sentido passivo, isto é, a travessia foi feita. Travessia é um substantivo 
abstrato, pois indica ação de atravessar de lado a lado uma região, um rio, um mar. Para ser adjunto adnominal, o 
sentido deve ser ativo, e não é possível obter esse sentido na frase.  
Portanto, pela justificativa apresentada, a questão não será anulada. Gabarito oficial mantido: letra (B). 
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QUESTÃO: 25 
CANDIDATO(S): Vanessa Campbell de Castro 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão recebeu alguns recursos alegando que o enunciado da questão seria o conceito de 
“Atendimento pré-hospitalar móvel”, com base na Portaria 288/2018. Entretanto, essa argumentação não se sustenta 
devido aos fatos a seguir: 
 
1- A questão foi baseada na Portaria 2048/2002, que apresenta o seguinte conceito de “Atendimento pré-hospitalar 
fixo”: “O Atendimento Pré-Hospitalar Fixo é aquela assistência prestada, num primeiro nível de atenção, aos pacientes 
portadores de quadros agudos, de natureza clínica, traumática ou ainda psiquiátrica, que possa levar a sofrimento, 
sequelas ou mesmo à morte, provendo um atendimento e/ou transporte adequado a um serviço de saúde 
hierarquizado, regulado e integrante do Sistema Estadual de Urgência e Emergência.”. Ou seja, foi apresentado, no 
enunciado, exatamente o conceito da alternativa A (gabarito da questão). 
 
2- O conceito apresentado pelos candidatos não se encontra descrito como o do enunciado e claramente se refere ao 
conceito de “Atendimento pré-hospitalar móvel”, com base na Portaria 288/2018. 
3- Conforme se vislumbra no artigo 20 da Portaria 288/2018, esta não revogou a Portaria 2048/2002, sendo, portanto, 
válida a normativa apresentada. 
 
Face ao exposto, o único gabarito válido para a questão é a alternativa A. Portanto, recurso indeferido. 
 
 
QUESTÃO: 40 
CANDIDATO(S): Vanessa Campbell de Castro 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O Código de Ética Farmacêutica dispõe que: 
“CAPÍTULO II – Dos Deveres – IV - guardar sigilo de fatos e informações de que tenha conhecimento no exercício da 
profissão, excetuando-se os casos amparados pela legislação vigente, cujo dever legal exija comunicação, denúncia ou 
relato a quem de direito;”. 
 
Logo, guardar sigilo de fatos de que tenha conhecimento no exercício da profissão, excetuando-se os de dever legal, 
amparados pela legislação vigente, os quais exijam comunicação, denúncia ou relato a quem de direito, é um dever, e 
não um “direito” do farmacêutico, conforme disposto na alternativa C da questão. Dessa forma, permanece inalterado o 
gabarito. 
 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 
 
 
QUESTÃO: 21 
CANDIDATO(S): Karla de Morais Martins da Silva 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A candidata interpôs recurso contra a questão alegando que esta foi baseada em legislação que não 
constava em edital. Entretanto, a argumentação não se sustenta tendo em vista que o edital mencionava 
expressamente o tema “Política Nacional de educação Permanente” e, sendo assim, o candidato deveria estudar a 
legislação que disciplina tal política. Face ao exposto, considerando que não existe erro na questão, recurso 
indeferido.  
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QUESTÃO: 32 
CANDIDATO(S): Joao Carlos Silveira Pereira 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O principal problema da alternativa A, indicada como confusa pelo candidato, é o conteúdo técnico 
exposto. A alternativa correlaciona diminuição da temperatura com angiogênese, um processo biológico, frequente 
principalmente em períodos embrionários, relacionado ao aumento do alcance do sistema circulatório, o que é 
totalmente insensato e falso. Do contrário, a alternativa D menciona claramente uma justificativa elementar da ação 
crioterápica em organismos vivos. A suposta “confusão” apontada pelo candidato não dificulta a identificação objetiva 
da resposta certa da questão. 
 
QUESTÃO: 36 
CANDIDATO(S): Karla de Morais Martins da Silva 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Transtornos de comportamento (que é o último item da lista de síndromes clínicas da artéria cerebral 
anterior, ou seja, é um dos sintomas menos frequentes)  não são, necessariamente, o mesmo que distúrbios de 
personalidade. Stefan diz que um possível sintoma da oclusão bilateral da artéria cerebral anterior leva a apatia, mas o 
enunciado não diz que a obstrução é bilateral. A artéria cerebral anterior irriga, principalmente, a face medial do 
encéfalo, (como mostra a imagem anexada pelo candidato no recurso) irrigando muito pouco do lobo frontal. 
Considerando isso, todos os outros autores citados pelo próprio candidato corroboram com o fato da alternativa C ser 
correta, ao mencionarem termos relacionados a paresia motora – “hemiparesia”. Na face medial do córtex cerebral, 
ficam os membros inferiores, na somatotopia.  Vide imagem abaixo: 
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(Angelo Machado, Neuroanatomia Funcional – 3 Edição) 

 
QUESTÃO: 39 
CANDIDATO(S): Suzana Mazzini Monteiro 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar gabarito de C para B.  
A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B. 
 
 

CARGO: MÉDICO DERMATOLOGISTA 
 
 
QUESTÃO: 02 
CANDIDATO(S): Renata Gonçalves Machado 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Levando-se em conta o texto em sua totalidade, a presença do maltrapilho desperta no autor um 
sentimento inicial de indiferença e, posteriormente, de interesse pelos pedintes. O trecho: “Senti o mau cheiro que 
emanava de suas roupas, o hálito fétido, e mergulhei a atenção na xícara de café que fumegava diante de mim” 
significa a indiferença humana diante da despersonalização a que o ser humano está submetido. Observa-se que o 
texto se organiza a partir de fatos que desencadeiam, no autor, reações diferentes em relação aos pedintes. 
 
A alternativa D está incorreta, pois o autor não se vale apenas da razão ao dizer que os homens são livros que ainda 
não foram escritos, no texto ele defende o interior humano como uma inesgotável riqueza a ser explorada. 
 

Portanto, pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado: letra (D). 
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CARGO: MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 

 
QUESTÃO: 14 
CANDIDATO(S): Isabela Silva de Sousa 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A frase “O político com quem nos simpatizamos perdeu a eleição” está incorreta no que se refere à 
regência do verbo simpatizar, que é um verbo transitivo indireto e não pronominal. A frase correta é: “O político com 
quem simpatizamos perdeu a eleição”. 
Portanto, pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado: letra (D).  
 
QUESTÃO: 25 
CANDIDATO(S): Isabela Silva de Sousa 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão recebeu alguns recursos alegando que o enunciado da questão seria o conceito de 
“Atendimento pré-hospitalar móvel”, com base na Portaria 288/2018. Entretanto, essa argumentação não se sustenta 
devido aos fatos a seguir: 
 
1- A questão foi baseada na Portaria 2048/2002, que apresenta o seguinte conceito de “Atendimento pré-hospitalar 
fixo”: “O Atendimento Pré-Hospitalar Fixo é aquela assistência prestada, num primeiro nível de atenção, aos pacientes 
portadores de quadros agudos, de natureza clínica, traumática ou ainda psiquiátrica, que possa levar a sofrimento, 
sequelas ou mesmo à morte, provendo um atendimento e/ou transporte adequado a um serviço de saúde 
hierarquizado, regulado e integrante do Sistema Estadual de Urgência e Emergência.”. Ou seja, foi apresentado, no 
enunciado, exatamente o conceito da alternativa A (gabarito da questão). 
 
2- O conceito apresentado pelos candidatos não se encontra descrito como o do enunciado e claramente se refere ao 
conceito de “Atendimento pré-hospitalar móvel”, com base na Portaria 288/2018. 
3- Conforme se vislumbra no artigo 20 da Portaria 288/2018, esta não revogou a Portaria 2048/2002, sendo, portanto, 
válida a normativa apresentada. 
 
Face ao exposto, o único gabarito válido para a questão é a alternativa A. Portanto, recurso indeferido. 
 
QUESTÃO: 27 
CANDIDATO(S): Isabela Silva de Sousa 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar gabarito de B para A.  
Após revisão, constatou-se que a alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. 
 
QUESTÃO: 31  
CANDIDATO(S): Isabela Silva de Sousa 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Segundo recomendações do Ministério da Saúde através do Protocolo Clínico e Diretrizes 
Terapêuticas Portaria SAS/MS nº 110, de 10 de março de 2010 (Republicada em 12.05.10): 
 
Deficiência de Hormônio do Crescimento – Hipopituitarismo: 
 
O tratamento com somatropina deverá ser interrompido nas seguintes situações: 
• em crianças cuja velocidade de crescimento for < 2 cm por ano, estando tal achado associado à idade óssea de 14-15 
anos em meninas e de 16 anos em meninos; 
• não comparecimento a 2 consultas subsequentes num intervalo de 3 meses, sem adequada justificativa; 
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• em caso de intercorrência, como processo infeccioso grave ou traumatismo necessitando de internação, o tratamento 
deverá ser interrompido durante 1-2 meses ou até que o paciente se recupere; 
• em caso de câncer surgido ou recidivado durante o tratamento, interromper e somente reiniciar após 2 anos livre da 
doença, conforme orientação do oncologista. 
 
Portanto, seguindo as recomendações ministeriais, a alternativa incorreta é a “E”. 
 
QUESTÃO: 37 
CANDIDATO(S): Isabela Silva de Sousa 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar gabarito de B para D. 
Após revisão, constatou-se que a alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D. 
 
 

CARGO: MÉDICO PEDIATRA 
 
 
QUESTÃO: 05 
CANDIDATO(S): Erika Ciribelli Dias Azevedo 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O período “ele rosnou, pois tinha um cachorro invisível dentro do peito” é formado por duas orações 
coordenadas, a primeira, “ele rosnou”, é coordenada assindética por não possuir conjunção coordenativa, e a segunda, 
“pois tinha um cachorro invisível dentro do peito”, é coordenada sindética explicativa. São duas orações independentes 
ligadas pela conjunção coordenativa explicativa. 
A ausência do destaque não compromete a questão, uma vez que apenas uma oração possui conjunção. 
Tanto as orações coordenadas explicativas quanto as subordinadas adverbiais causais podem ser iniciadas pelas 
conjunções “porque”, “pois”, “porquanto” e “que”, o que, às vezes, exige a aplicação de certos recursos para distingui-
las. 
A oração coordenada explicativa introduz uma explicação em relação à oração anterior. Por sua vez, a oração 
subordinada adverbial causal expressa a causa da ação contida no verbo da oração principal. Ela funciona como 
advérbio da oração principal. 
Pela justificativa apresentada, não há motivo plausível para a anulação da referida questão. Gabarito oficial mantido: 
letra (B). 
 
 
QUESTÃO: 35 
CANDIDATO(S): Erika Ciribelli Dias Azevedo 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar gabarito de A para C. 
De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, CONSENSO SOBRE ANEMIA FERROPRIVA: MAIS QUE UMA 
DOENÇA, UMA URGÊNCIA MÉDICA - Nº 2 / Junho / 2018 atualizado em 24.07.18, a alternativa que atende ao 
enunciado é a letra C. 
Fonte: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/21019f-Diretrizes_Consenso_sobre_anemia_ferropriva-ok.pdf 
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CARGO: MÉDICO REUMATOLOGISTA 

 
QUESTÃO: 26 
CANDIDATO(S): Livia de Paiva Vardieiro Amaral 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. 
Após revisão literária, constatou-se que a questão não tem resposta correta. Portanto será deferida sua anulação. 

 
 

CARGO: MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 
 
QUESTÃO: 38 
CANDIDATO(S): Vania Lucia Carrara Lacerda  
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada.  
Após análise, constatou-se que houve erro no enunciado. Dessa forma, a questão possui três alternativas que atendem 
ao enunciado e, portanto, deve ser anulada. Recurso deferido.  
 
 

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 
 
QUESTÃO: 14 
CANDIDATO(S): Paula Maria Nalon 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A frase “O político com quem nos simpatizamos perdeu a eleição” está incorreta no que se refere à 
regência do verbo simpatizar, que é um verbo transitivo indireto e não pronominal. A frase correta é: “O político com 
quem simpatizamos perdeu a eleição”. 
Portanto, pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado: letra (D).  
 
QUESTÃO: 26 
CANDIDATO(S): Mikel Alexandre Ferreira 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. 
Todas as afirmações apresentadas se referem às ações que o médico veterinário pode desempenhar devido à sua 
formação profissional. 
Conforme o artigo 200 da Constituição Federal de 1988, as ações da Saúde Pública que o Médico Veterinário pode 
desempenhar por sua formação profissional são: 
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da 
produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; 
III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 
IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento 
básico; 
V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico; 
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para 
consumo humano; 
VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 
psicoativos, tóxicos e radioativos; 
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VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
Fonte: 
https://www.crmv-pr.org.br/artigosView/91_O-papel-e-a-importancia-do-Medico-Veterinario-na-Saude-Publica.html 
 
QUESTÃO: 28 
CANDIDATO(S): Enrico Duayer da Silva Dreux Costa 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O tema abordado na questão é o saneamento, a importância do solo, da água e do ar na saúde do 
homem e dos animais. 
Conforme Cervoni (link abaixo), a principal fonte de contaminação de cistercose é a água poluída. Em muitos locais, as 
fezes humanas contaminam águas de açudes. 
A cisticercose bovina é uma zoonose causada pela fase larvar da Taenia saginata, a partir da ingestão de ovos viáveis 
presentes no meio ambiente contaminado por fezes humanas. Esse parasita tem causado impacto na saúde animal e 
humana, constituindo um grande problema de saúde pública e saúde animal em várias regiões do mundo. 
Quando as propriedades utilizam águas provenientes de açudes, onde a água é capitada no período das chuvas, não 
ocorrendo renovação, e onde os animais entram, defecam e urinam, podem provocar diferentes doenças. Em muitos 
locais, as fezes humanas também contaminam águas de açudes. 
Fontes: 
https://www.milkpoint.com.br/artigos/producao/qualidade-da-agua-1-importancia-para-os-animais-36013n.aspx 
https://www.beefpoint.com.br/qualidade-da-agua-1-importancia-para-os-animais-36013/ 
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/conteudo/cisticercose/14021 
 
QUESTÃO: 33 
CANDIDATO(S): Enrico Duayer da Silva Dreux Costa 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: “Dentre as vacinas vivas mais usadas, a vacina B19 foi e ainda continua sendo largamente 
empregada em programas de controle em vários países. Esta amostra foi descrita em 1930, tendo sido isolada 
originalmente em 1923 a partir do leite de uma vaca infértil. Após ter ficado em meio de cultura à temperatura ambiente 
por um ano, a B19 demonstrou ter sofrido mutações que conduziram à sua atenuação permanente (Jones e Hooper, 
1976). 
A vacina B19 apresenta várias características que são altamente desejáveis em uma vacina contra a brucelose, 
tais como: uma única vacinação em bezerras entre três e oito meses de idade confere imunidade prolongada; 
previne o aborto; por ser altamente atenuada para bovinos, causa reações mínimas após a sua aplicação e 
confere proteção em 70-80% dos animais vacinados (Jones e Hooper, 1976; Nicoletti, 1980).  
A idade indicada para a vacinação, entre três e oito meses, visa não interferir na imunidade passiva (três meses) e a 
minimizar reações vacinais e proteger as bezerras antes de entrarem em puberdade (oito meses). Para animais mais 
precoces, que entram em puberdade mais cedo, a recomendação é que sejam vacinados até os seis meses de idade 
(Schurig et al., 2002; Bovine ..., 2008).  
A resistência de rebanho conferida pela vacina B19, embora não sendo absoluta, reduz enormemente a severidade dos 
sintomas clínicos, diminuindo a quantidade de organismos patogênicos que são eliminados no ambiente pelos animais 
infectados. Entretanto, a B19 não tem efeito curativo, não alterando, portanto, o curso da doença quando aplicada em 
animais infectados (Jones e Hooper, 1976; Nicoletti, 1980).  
Apesar destas vantagens, esta vacina apresenta alguns inconvenientes como a indução de anticorpos que confundem 
o diagnóstico em provas de rotina. Este fato, no entanto, é superado pela restrição da idade de vacinação das fêmeas 
até os oito meses. Neste caso, os anticorpos desaparecem da circulação sanguínea da maioria dos animais até 12 
meses pós-vacinação (Manthei, 1968), ou seja, antes de estes atingirem os 24 meses, idade a partir da qual é 
necessária a realização de testes diagnósticos segundo o PNCEBT (Manual ..., 2006a). Além disso, animais em 
gestação não devem ser vacinados, pois poderão abortar (Nicoletti, 1990). Machos também não devem ser vacinados, 
pois poderão desenvolver orquites e artrites (Campero, 1993; Schurig et al., 2002).  
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A amostra B19 é patogênica para o homem, havendo inúmeros relatos na literatura de infecções acidentais, 
especialmente entre veterinários e vacinadores. Em função disso, é importante a utilização de material de proteção 
individual, máscara, óculos, luvas e avental de manga longa, e seringa descartável durante a vacinação. Após a 
utilização, é necessário fazer o descarte correto dos frascos e seringas utilizadas (Jones e Hooper, 1976; Manual ..., 
2006; Corbel et al., 2006).  
RB51  
O lipopolissacarídeo (LPS) da parede celular de Brucella spp. está diretamente relacionado com a morfologia colonial 
das amostras. No geral, as colônias são morfologicamente classificadas como lisas e rugosas. Colônias lisas podem se 
tornar espontaneamente rugosas e amostras rugosas de Brucella spp. originalmente lisas, podem reverter à forma lisa 
(Alton et al., 1988). Segundo alguns estudos, estas mudanças são mediadas pela modulação ou deleção de genes 
responsáveis pela síntese da cadeia O ou outros genes responsáveis pela biosíntese do LPS (Gorvel e Moreno, 2002; 
Oliveira et al., 2002).  
Normalmente a mudança na morfologia de lisa para rugosa está relacionada com diminuição na virulência da amostra e 
isto tem sido usado com sucesso na elaboração de vacinas. As colônias de Brucella spp. lisas apresentam o LPS 
constituído fundamentalmente por um polissacarídeo (cadeia O), composto por um homopolímero da perosamina (N, 
formil-4-amino,4,6-dideoximanose), enquanto as colônias de Brucella spp. rugosas apresentam esta cadeia O de 
maneira deficiente ou até mesmo ausente (Gorvel e Moreno, 2002).  
Por ser a fração antigênica mais imunodominante, a cadeia O é a responsável pela resposta de anticorpos na maioria 
dos animais expostos a Brucella spp lisas. Como a maioria dos testes sorológicos é baseada na detecção de anticorpos 
contra a cadeia O, vacinas elaboradas com amostras lisas, como a B19, são responsáveis pela produção de anticorpos 
que não podem ser distinguidos dos anticorpos induzidos pela infecção por B. abortus selvagem (Stevens et al., 1995; 
Schurig et al., 2002).  
A necessidade de se obter uma amostra vacinal que eliminasse o principal inconveniente da B19, que é o de 
induzir a produção de anticorpos que interferem no imunoadiagnóstico, fez com que muitos pesquisadores 
procurassem alternativas que pudessem superar esta dificuldade. A estratégia foi a de buscar uma mutante rugosa 
que fosse isenta da cadeia O, estável e suficientemente atenuada, a ponto de permitir a multiplicação nos animais, logo, 
capaz de induzir uma sólida imunidade do tipo celular (CMI) sem provocar infecção persistente. Uma amostra com 
estas características foi obtida por diversas passagens de B. abortus 2308, originalmente lisa e patogênica, em meios 
seletivos contendo subdoses de rifampicina. A amostra resultante foi denominada RB51, sendo “R” relativo a rugosa, 
“B” relativo a Brucella e “51” relativo a numeração interna do laboratório (Schurig et al., 1991). Esta amostra é isenta de 
cadeia O, logo, não induz à formação de anticorpos que interferem nas provas sorológicas de rotina, 
independentemente da dose, idade e frequência de administração (Eaglesome e Garcia, 1992, Schurig et al., 2002; 
Poester et al., 2006)” 
Fonte: http://www.cbra.org.br/pages/publicacoes/rbra/download/RB206%20Lage%20vr2%20pag202-212.pdf 
 
 
QUESTÃO: 37 
CANDIDATO(S): Enrico Duayer da Silva Dreux Costa, Mikel Alexandre Ferreira, Paula Maria Nalon 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. 
Após análise, constatou-se que houve erro no enunciado, que solicitou a alternativa correta quando deveria, na 
verdade, ter solicitado a alternativa INCORRETA.  
Dessa forma, a questão possui três alternativas que atendem ao enunciado e deve ser anulada. 
 
Alternativa “C” – INCORRETA, conforme publicação do link abaixo: 
 
Além de analisar os ovários, é necessária a avaliação das estruturas funcionais que podem estar em sua superfície 
como: folículos, corpo lúteo, corpo hemorrágico e cistos. Os folículos normalmente são mais “escorregadios”, o corpo 
lúteo possui uma estrutura maior e é macio e aparente quando novo (5 a 9 dias) e mais firme e internalizado 
quando velho (> 10 dias), ficando mais discreto à palpação. 
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Fonte: 
http://eventos.ifc.edu.br/micti/wp-content/uploads/sites/5/2014/08/MANUAL-DE-EXAME-GINECOL%C3%93GICO-DA-
VACA.pdf 
 
Alternativa A – CORRETA: 
Grossura: avaliamos a grossura dos cornos uterinos em relação a grossura dos nossos dedos, quando esses não 
ultrapassam essas medidas. Para tanto posicionamos a mão sobre a curvatura dos cornos uterinos, identificando a 
bifurcação e comparando a grossura de um corno de cada vez. Lembramos que essa medida é relativa, pois cada 
pessoa possui uma medida diferente de dedos. Dentre os principais fatores afetando a grossura dos cornos 
uterinos estão a idade, tamanho do animal, número de gestações, patologias e presença de conteúdo. 
 
Alternativa B – CORRETA: 
Os ovidutos se tornam palpáveis facilmente apenas quando possuem alguma alteração, quando normais não 
são uma porção comumente palpável, pois possuem um diâmetro de 2 milímetros e são macios. Os ovários são 
localizados a cerca de um palmo da linha média ou do assoalho da pelve em novilhas e de dois a cinco dedos a frente 
da crista púbica ou no mesmo nível da crista ou abaixo dela em vacas adultas. Podem estar deslocados devido a 
dilatação uterina. São facilmente encontrados contornando os cornos uterinos até a sua porção final. O ovário esquerdo 
pode estar localizado mais abaixo do corno uterino. 
 
Alternativa D – CORRETA: 
Consistência ou Contratilidade: importante indicador da fase do ciclo estral que a fêmea está, obtido através da 
palpação e de leves apertos na estrutura, codificado da seguinte maneira: quando flácido indica que que o 
animal está na fase progesterônica (ou anestro), quando intermediário indica um útero em condições normais e 
contraído indica útero na fase estrogênica (cio). Devemos ainda descrever se possui mais alguma alteração 
encontrada, como possível conteúdo, flutuação ou crepitação no órgão. 
Fonte: 
http://eventos.ifc.edu.br/micti/wp-content/uploads/sites/5/2014/08/MANUAL-DE-EXAME-GINECOL%C3%93GICO-DA-
VACA.pdf 
 
 
QUESTÃO: 40 
CANDIDATO(S): Mikel Alexandre Ferreira, Paula Maria Nalon 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A afirmação II não é verdadeira, conforme publicação em referência: 
“Feitas essas considerações, podemos citar exemplo de trabalhos que procederam com análises econômicas a partir do 
cálculo do lucro de determinada tecnologia. Sampaio et al. (1998), Rodrigues Filho et al. (2002), Pacheco et al. (2006), 
Restle et al. (2007) e Missio et al. (2009) avaliaram o efeito de diferentes suplementos e/ou o efeito de diferentes 
cruzamentos de raças sobre o desempenho de animais confinados; Restle et al. (1999) e Roso & Restle (2000) 
calcularam a lucratividade na produção de bovinos de corte em pastejo contínuo sobre diferentes espécies gramíneas 
de inverno; Restle et al. (2000) e Santos et al. (2008) estimaram o retorno econômico de pastagens de inverno 
adubadas com diferentes fontes de nitrogênio; Frizzo et al. (2003) analisaram a economicidade de bovinos de corte em 
pastagem de inverso e diferentes níveis de suplementação energética; Graeff et al. (2000) calcularam a lucratividade de 
diferentes densidades de povoamento de alevinos de carpa no inverno; Siqueira et al. (2001) analisaram o efeito do 
sexo e do peso ao abate sobre o desempenho de cordeiros; Leite et al. (2001) calcularam a lucratividade da produção 
de suínos ao ar livre; Santos et al. (2004) realizaram uma avaliação econômica com sistemas de alimentação para 
recria de novilhas de corte desmamadas com duas idades distintas; Magalhães et al. (2004) calcularam o lucro da 
atividade leiteira por meio da substituição da silagem de milho por cana-de-açúcar; Silva et al. (2004) estimaram o lucro 
na atividade de recria de bezerros em pastagens de inverno com diferentes níveis de biomassa foliar; Difante et al. 
(2005) analisaram a rentabilidade da recria de novilhos em área de várzea; e Mello et al. (2009) avaliaram a 



 

 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ 

 

EDITAL 002/2019  
 
 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

 38 

economicidade de dois tipos de cruzamento de bovinos e três níveis de peso no momento do abate. As análises 
desenvolvidas nessas pesquisas foram determinísticas.  
Um dos poucos trabalhos que desenvolveram o cálculo da lucratividade sob condição de incerteza foi Ambrosi et al. 
(2001), que avaliaram quatro sistemas de produção de grãos com pastagens de inverno em plantio direto. Além da 
importância de considerar o risco, o trabalho pode ser considerado um avanço também por contemplar um sistema de 
integração entre lavoura e pecuária, tendência evidente em busca de ganho de eficiência na agropecuária. 
Todas as análises citadas até o momento não consideraram o efeito de tempo, mesmo porque a maioria delas 
se refere a tecnologias cujos resultados aparecem no curto ou curtíssimo prazo (geralmente até um ano no 
máximo), de modo que o tempo tem pouca ou influência desprezível. Isso serve para avaliação, por exemplo, de 
suplementos nutricionais para terminação de animais; ou de tecnologias para animais de ciclo de vida curto, 
como aves, leitões e cordeiros; ou para produção de pastagens anuais etc.” 
 
Fonte: http://paineira.usp.br/lae/wp-content/uploads/2017/03/Capitulo_Gameiro_III_SPGNA_2009.pdf 
 
 

CARGO: NUTRICIONISTA 
 
QUESTÃO: 35 
CANDIDATO(S): Anne Caroline Terra Luquetti, Claudia Enedina Pires Carvalho 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão tem o objetivo de avaliar o conhecimento do candidato em relação à utilização da albumina 
como parâmetro de avaliação nutricional na prática clínica, considerando que se trata de um parâmetro bioquímico 
amplamente utilizado, porém sem o cuidado de separar a sua utilização como sinalizadora de prognóstico ou como 
método de avaliação nutricional. 
 
De acordo com Calixto-lima, 2012¹, em situações como doenças hepáticas, insuficiência cardíaca, infecção, 
inflamação, grandes traumas, enteropatia exsudativa, queimaduras e má absorção intestinal, a dosagem de proteína 
plasmática não deve ser utilizada como parâmetro de avaliação nutricional¹. 
 
Nas doenças hepáticas, a síntese da albumina depende da função hepática íntegra, pois é uma medida da função 
hepática. Quando uma doença acomete o fígado, a síntese de albumina, pelos hepatócitos, fica deteriorada². Nessas 
situações, a hipoalbuminemia reflete as alterações na distribuição dos volumes nos espaços vascular e extravascular, e 
não o estado nutricional.  Na cirrose, por exemplo, a hipoalbuminemia reflete principalmente a dificuldade de síntese 
pelo grave comprometimento do parênquima hepático e não deve ser considerada um índice nutricional e sim um 
marcador de gravidade da doença³. 
 
Na infecção e no paciente crítico, a síntese hepática está reduzida não pelo comprometimento do parênquima, mas pelo 
desvio metabólico para a síntese pelo fígado de proteína de fase aguda³. Na má absorção, a hipoalbuminemia já 
acontece principalmente pelas perdas nesse processo³. Entretanto, no paciente com neoplasia gástrica admitido em 
pré-operatório, sem doenças concomitantes e que se apresenta com hipoalbuminemia, neste caso, é um importante 
índice prognóstico nutricional³. 
Em suma, quando a hipoalbuminemia é decorrente de ingestão reduzida de nutrientes, é um marcador laboratorial 
importante de desnutrição³, porém é uma proteína plasmática que reflete a gravidade da doença, a gravidade da lesão 
tecidual, estresse inflamatório, está reduzida naqueles com doença hepática ou doença inflamatória aguda e super-
hidratação, aumenta comdesidratação e não é um biomarcador do estado proteico nessas situações. Os valores do 
reagente da fase aguda negativa não refletem a ingestão dietética atual ou o estado de proteínas¹²³. 
 
1. Calixto-Lima, L; Reis, NT. Interpretação de exames laboratoriais aplicados à Nutrição Clinica. 1º ed. Rubio, 2012. 
p100. 
2. Mahan, k.l.; Escott-Stump, S. Krause: Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 13. ed. São Paulo: Roca, 2013. 
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3. Lameu E. Clínica nutricional. 1ª ed. Rio de Janeiro: Revinter; 2005. 
 
 
QUESTÃO: 39 
CANDIDATO(S): Anne Caroline Terra Luquetti, Patricia Amaro Andrade  
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: De fato, se estamos falando de imunofórmulas é porque modulam a função imunointestinal e de 
barreira; porém, até o momento, apesar das pesquisas extensivas (algumas apresentadas em recurso), na nutrição 
enteral, quem apresenta componente capaz de impedir ou reverter a disbiose da microbiota intestinal é a imunofórmula 
com probióticos e prebióticos. 
A arginina pode se tornar essencial sob certas condições em estados catabólicos e é necessária para linfócitos T e B 
normais e funções de macrófagos, tem função na síntese de óxido nítrico. A glutamina pode se tornar essencial sob 
certas condições em estados catabólicos, estimula principalmente as células que se proliferam rapidamente, tais como 
enterócitos e células imunes, protege a mucosa intestinal de lesão em modelos animais,  melhora a função imune e de 
barreira do trato gastrintestinal, reduzindo a translocação bacteriana e a sepse em modelos animais. Os ácidos graxos 
ômega-3 atenuam a lesão inflamatória via citocina anti-inflamatória rede de eicosanoides,  modulam a imunidade via 
proliferação linfocitária e atividade fagocitária, melhoram a função da barreira intestinal em alguns modelos animais.  
Probióticos e prebióticos podem impedir ou reverter a disbiose da microbiota, podem modular o sistema imune 
intestinal, podem melhorar a função da barreira intestinal¹, atuam para promover o equilíbrio da microbiota intestinal² 
É preciso ficar claro que, apesar de muitos estudos identificarem benefícios específicos das  imunofórmulas, a 
recomendação atual é que esses produtos sejam considerados como um auxiliar nutricional em pacientes com 
condições específicas e com indicações e escolhas acertadas nas dietas com adição do nutriente específico. 
 
REFERÊNCIAS 
Ross, Catharine A. Nutrição Moderna de Shils na Saúde e na Doença. 11 ed. Barueri: Manole, 2016. 

Cuppari, Lilian. Nutrição: Nutrição clínica no adulto. 3. Ed: Barueri, SP Manole, 2014. 
 
 

CARGO: ODONTÓLOGO 
 
QUESTÃO: 14  
CANDIDATO(S): Olivia Almeida Vieira Lima 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A frase “O político com quem nos simpatizamos perdeu a eleição” está incorreta no que se refere à 
regência do verbo simpatizar, que é um verbo transitivo indireto e não pronominal. A frase correta é: “O político com 
quem simpatizamos perdeu a eleição”. 
Portanto, pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado: letra (D).  
 
 
QUESTÃO: 34 
CANDIDATO(S): Carla Geovana Chagas Pereira 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Segundo fonte bibliográfica: Manual de Periodontia – Fundamentos, Diagnósticos, Prevenção e 
Tratamento, por Herbert F. Wolf e Thomas M. Hassell, histológicamente, em uma gengiva saudável, o sulco tem no 
máximo 0,5 mm de profundidade. Tendo em vista que quanto maior o sulco, maior a probabilidade de infecção, se não 
efetuada a higienização básica, o apontamento de Wolf e Hassell é considerado coerente. 
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QUESTÃO: 39 
CANDIDATO(S): Laisa Borges Pimentel 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada.  
Após análise de recurso, constatou-se que, na questão, não consta alternativa que atende a seu enunciado. A resposta 
correta seria 37, e não 36 como consta no gabarito oficial. 
 
 

CARGO: PSICÓLOGO 
 
QUESTÃO: 26 
CANDIDATO(S): Aline Ferreira de Figueiredo Liberato, Arthur Venuto Lopes Viana, Cintia Bittencourt Muglia 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: De acordo com Dalgalarrondo (2008): “A plasticidade neuronal é verificada pelo nascimento de novos 
neurônios (neurogênese), pelo aumento ou pela redução no tamanho dos dendritos e das espinhas dendríticas, pela 
formação ou pela eliminação de sinapses, pelo aumento da atividade glial e pelas alterações na atividade metabólica de 
distintas áreas cerebrais. Pequenas proteínas atuantes no cérebro, as neurotrofinas (NTs), também são importantes 
para a plasticidade neuronal perante a experiência. São algumas delas: fator de crescimento neuronal (NGF), fator 
neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), NT-3 e NT-4/5. Vinculados à experiência, o aprendizado e a memória estão 
associados a modificações sinápticas. O fortalecimento de vias sinápticas, a criação de novas sinapses e o 
recrutamento de neurônios adjacentes, formando novas conexões, relacionam-se, assim, à plasticidade neuronal 
derivada da experiência. Um exemplo disso são as modificações neuronais verificadas no cérebro de músicos 
profissionais, por exemplo, violinistas experientes, cujas representações neuronais de suas polpas digitais no córtex 
tornam-se, após longos anos de aprendizado com o instrumento musical, muito mais extensas e complexas que em 
pessoas sem tal experiência (Elbert et al., 1995; Jancke; Shan; Peters, 2000). 

Tanto o estresse prolongado como possivelmente as experiências de depressão e ansiedade graves e 
duradouras exercem importante efeito negativo sobre a plasticidade neuronal. A liberação de adrenalina e de 
glicocorticóides endógenos (como o cortisol) após o estresse pode causar dano neuronal, principalmente no córtex pré-
frontal e no hipocampo (regiões intimamente relacionadas ao aprendizado e à memória).  

Episódios repetidos, graves e longos de depressão foram associados com a redução do volume do hipocampo 
e do córtex. Postula-se uma plasticidade mal-adaptativa relacionada à origem de condições como esquizofrenia, 
depressão, autismo, transtorno de estresse pós-traumático e retardo mental.” 

De acordo com Dalgalarrondo (2008): “A área desenvolvida pela psicologia clínica, denominada 
“psicodiagnóstico”, representa, de fato, um importante meio de auxílio ao diagnóstico psicopatológico. Embora haja 
contribuições dessa área a quase todos os aspectos da psicopatologia, os testes de personalidade e os rastreamentos 
(screening) para “organicidade” são os mais utilizados na prática clínica diária. 

Os testes projetivos, “abertos”, mais utilizados são: o teste de Rorschach; o TAT (Teste de Apercepção 
Temática, de Murray); o Teste de Relações Objetais – TRO de Phillipson; o Teste das Pirâmides, de Pfister; e o HTP-F 
(teste de desenho da casa-árvore-pessoa-família), de Buck (2003). Dependem muito da habilidade, do conhecimento e 
da experiência interpretativa do psicólogo clínico que os utiliza. 
Os testes de personalidade estruturados mais difundidos são o MMPI, o 16-PF e, a partir dos anos 1990, o “modelo dos 
cinco fatores – the big five model” de McCrae e John (1992). São testes mais objetivos em sua interpretação, com 
melhor confiabilidade (reliability) e, por isso, mais empregados em pesquisa. 
Para rastreamento (screening) de possíveis alterações cerebrais, os testes de Bender e Benton são bastante utilizados. 
 
Portanto, a primeira afirmativa está incorreta. Experiências de depressão e ansiedade grave, não, necessariamente 
exerce efeito negativo sobre a plasticiade neuronal, tornando a alternativa B a única resposta correta da questão. 
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QUESTÃO: 27 
CANDIDATO(S): Aline Ferreira de Figueiredo Liberato 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Na referência bibliográfica da prova, consta “Psicopatologia” como conteúdo, e não o Dicionário 
Aurélio. 
Ao utilizar Dalgalarrondo (2008) como autor referência para a questão, pode-se verificar, na página 329, a seguinte 
citação:  
“Nas últimas décadas, tem-se dado mais importância à diferenciação da esquizofrenia 
em três subtipos (Andreasen, 1995): 
1. Síndrome negativa ou deficitária. 
2. Síndrome positiva ou produtiva. 
3. Síndrome desorganizada.” 
 
Dessa forma, a alternativa III está incorreta. Portanto, a única resposta correta para essa questão é a alternativa A. 
 
QUESTÃO: 28 
CANDIDATO(S): Arthur Venuto Lopes Viana, Cintia Bittencourt Muglia 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A Lei 10216/2011 refere-se à internação psiquiátrica e não à internação por uso e abuso de álcool e 
outras drogas mesmo que haja comorbidades de transtorno mentais.  
 
De acordo com a Lei 11343/2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad); 
prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; 
estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras 
providências: 
 
 “Caberá à União dispor sobre os protocolos técnicos de tratamento, em âmbito nacional. (Incluído pela Lei nº 13.840, 
de 2019) 
§ 2º A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, 
dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no 
Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a 
internação. (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
§ 3º  São considerados 2 (dois) tipos de internação: (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas; (Incluído pela Lei nº 13.840, 
de 2019) 
II - internação involuntária: aquela que se dá, sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do 
responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos 
públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de 
motivos que justifiquem a medida. (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
§ 4º  A internação voluntária: (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
I - deverá ser precedida de declaração escrita da pessoa solicitante de que optou por este regime de tratamento; 
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
II - seu término dar-se-á por determinação do médico responsável ou por solicitação escrita da pessoa que deseja 
interromper o tratamento. (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
§ 5º  A internação involuntária: (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da 
impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde; (Incluído pela Lei 
nº 13.840, de 2019) 
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III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu 
término determinado pelo médico responsável; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
IV - a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do 
tratamento. (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se 
mostrarem insuficientes.  (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
§ 7º  Todas as internações e altas de que trata esta Lei deverão ser informadas, em, no máximo, de 72 (setenta e duas) 
horas, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a outros órgãos de fiscalização, por meio de sistema informatizado 
único, na forma do regulamento desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)”. 
 
Dessa forma, a alternativa D está correta. 
 
QUESTÃO: 29 
CANDIDATO(S): Cintia Bittencourt Muglia 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: De acordo com Melo (2012), “No final dos anos 80, alguns acontecimentos marcaram a trajetória 
desse processo no Brasil, dentre os quais se destacam: a 8ª Conferência Nacional em Saúde; o II Congresso Nacional 
dos Trabalhadores em Saúde Mental, que ficou conhecido como o congresso de Bauru-SP, cuja bandeira de luta foi 
“Por uma Sociedade sem Manicômios”. No bojo dos anos 90, o movimento pela Reforma Psiquiátrica obteve seus 
grandes avanços políticos e estratégicos na luta por serviços substitutivos em saúde mental e na construção de 
experiências de tratamento e assistência aos usuários dessa política, que vem sendo pautada nos princípios do SUS.” 
Essa afirmação invalida a alternativa A.  
Ainda segundo Amarante (2007), referenciado no artigo de Melo (2012): “a Reforma Psiquiátrica pode ser caracterizada 
como um processo complexo, que abrange quatro dimensões principais: teóricoconceitual, técnico assistencial, jurídico- 
política e sócio-cultural.” Portanto, essa afirmativa não é uma visão particular da autora, e sim uma teoria do mesmo 
autor que o candidato traz como referência. 
 
Dessa forma, a única alternativa correta para essa questão é a C. 
 
QUESTÃO: 32 
CANDIDATO(S): Aline Ferreira de Figueiredo Liberato, Arthur Venuto Lopes Viana, Cintia Bittencourt Muglia 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: De acordo com os Princípios Fundamentais do Código de Ética Profissional do Psicólogo: “O 
psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando, crítica e historicamente, a realidade política, econômica, 
social e cultural.”. Dessa forma, de acordo com o texto do Código, a primeira afirmativa está incorreta. Portanto a 
única resposta correta para essa questão é a alternativa B. 
 
QUESTÃO: 33 
CANDIDATO(S): Arthur Venuto Lopes Viana 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: De acordo com Freire (2002): “Dois nomes se ligam à data do nascimento da psicologia e disputam a 
sua paternidade. São eles: Fechner e Wundt. O nome de Fechner está relacionado com a publicação de sua obra 
"Elementos de Psicofísica" publicada em 1860. O de Wundt está ligado à publicação de seu livro Elementos de 
Psicologia Fisiológica, em 1864, e à criação do primeiro laboratório psicológico, em Leipzig, Alemanha, em 1879. A vida 
de Wundt e a história da psicologia foram marcadas pela publicação do livro Elementos de Psicologia Fisiológica e pela 
fundação, em Leipzig, do laboratório para pesquisas psicológicas. A afirmação da psicologia, como ciência autônoma e 
experimental, liga-se a esses dois fatos e dão a Wundt a sua paternidade. Com a publicação do livro Elementos de 
Psicologia Fisiológica, em 1864, Wundt reúne, num tronco, as raízes ou tendências científicas e filosóficas da psicologia 
que haviam surgido até então. Ficando de fora algumas tendências isoladas, que foram analisadas no capítulo anterior. 
Wundt não só reúne, mas classifica e agrupa os elementos da vida mental, determina o seu objeto e objetivo, enuncia 
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os seus princípios e os seus problemas, estabelece os métodos de estudo, enfim, estrutura e normatiza a psicologia. 
Com isso, dá-lhe, também, uma nova definição. A psicologia deixa de ser o estudo da vida mental e da alma e passa a 
ser o estudo da consciência ou dos fatos conscientes. Assim estruturada e sistematizada, a psicologia passa a ser uma 
ciência autõnoma, não mais um apêndice da filosofia ou da fisiologia. A fundação do laboratório para pesquisas 
psicológicas, em 1879, veio complementar e testar tudo aquilo que já havia sido dito no seu livro. O grande desafio e 
principal objetivo era o de estudar os processos mentais através dos métodos experimentais e quantitativos que eram 
pertinentes às outras ciências, mostrando, nessa sua preferência, a influência da raiz ou fonte científica. Os métodos 
constituíam o fundamento do seu trabalho. Utilizou a observação, a experimentação e a quantificação sem, no entanto, 
desprezar a introspecção. Limitava a experimentação ao estudo dos conteúdos experimentais básicos, tais como a 
sensação e a associação. Como a experimentação inclui a introspecção, ou seja, aspectos subjetivos, não poderia ser 
utilizada para os estudos dos processos mentais mais elevados como o pensamento, criações artísticas, personalidade, 
etc. Achava que esses só poderiam ser estudados através dos produtos sociais e culturais, tais como a linguagem, a 
arte, os costumes, as leis, para o que se utilizaria o método histórico e o da observação. Com isso, se poderia descobrir 
a natureza dos processos mentais que geraram aqueles produtos. Era um elementista. Analisava os compostos e 
complexos conscientes a partir dos elementos ou unidades: sensação e sentimentos. Era, também, um associacionista. 
No entanto, o resultado das associações não se restringia à soma das características dos elementos. Para Wundt, a 
mente executa uma síntese criadora que John Stuart Mill denominou de química mental. Essa química mental se 
processa através da associação que se realiza de três formas. Pela fusão, onde os elementos combinados aparecem 
sempre juntos, como é o caso de uma nota musical dentro de uma música. Pela assimilação, que é, também, uma 
combinação de elementos em que nem todos estão presentes no consciente. Quando se vê uma casa, por exemplo, 
podem não estar presentes, na consciência, as figuras que compõem aquela casa (triângulo, retângulo, quadrado). 
Como na fusão, essa combinação gera um produto novo que não é o resultado da simples soma dos elementos. A casa 
não é a soma das figuras, ela é um elemento novo. A terceira forma é a chamada complicação, em que se reúnem 
elementos de diferentes modalidades e sentidos: a noção de sabor inclui a de gosto, cheiro e temperatura. O 
materialismo científico também esteve presente no sistema wunditiano, ao buscar a relação entre os fenômenos 
psíquicos e fisiológicos, entre a mente x corpo. A solução, no seu entender, encontrava-se no paralelismo psicofísico. 
Isto é, uma mesma causa ou lei causal opera tanto na esfera dos fenômenos psíquicos, como na dos físicos. Os 
processos mentais e os processos corporais e fisiológicos decorrem, paralelamente, sem interferência mútua. Wundt 
também sintetizou, na sua obra, a visão dos empiristas críticos. Foi um empirista, em oposição ao nativismo. Acreditava 
que a vida mental era fruto da experiência e não de idéias inatas. Acreditava, ainda, que os fenômenos mentais do 
presente se baseiam em experiências passadas, antecipando, de certa forma, o construtivismo piagetiano. 
Completando a corrente do empirismo crítico, Wundt utilizou, no seu laboratório, os métodos experimentais 
preconizados por esse grupo.O laboratório de Wundt foi palco de diversas experiências. Dessas, as inerentes ao 
interesse pelo conhecimento e, portanto pelo estudo das sensações (unidades de consciência) e da percepção 
dominaram o cenário. Procedeu-se, nele, à medida e classificação das sensações no seu aspecto visual, tátil, olfativo e 
cinestésico. Mediu-se, igualmente, a sua intensidade, duração e extensão. Pesquisaram-se os sentimentos, a vontade e 
a emoção, registrando-se as variações físicas como, por exemplo, alteração da respiração, da pulsação, etc. Também 
foram analisadas as variações físicas resultantes da aplicação de estímulos do domínio do agradável-desagradável, do 
tenso-distendido, do excitado e do deprimido. A atenção foi outro ponto, alvo de interesse. Sua importância está ligada 
à distinção que fez entre foco e campo da consciência. A consciência é composta de duas partes: o foco – onde os 
objetos são percebidos com clareza e distinção, e o campo - que forma a periferia do foco, não recebe tanta luz, 
portanto, os objetos, na penumbra, são percebidos com menos intensidade, de forma difusa. A atenção traz os fatos 
para o foco da consciência. O que não se encontra no foco está no campo. Quanto maior a atenção, mais clara é a 
percepção dos fenômenos que estão na área enfocada. Essa visão de Wundt relaciona-se com o estudo de figurafundo 
feito posteriormente pelos gestaltistas e precede a descoberta do inconsciente por Freud. Pode dizer-se que o que se 
chamaria de faculdades mentais ou processos mentais foi analisado no seu laboratório. Os estudos feitos por Wundt 
foram férteis e abundantes. O seu livro Elementos de Psicologia Fisiológica, que contém o seu sistema, passou por 
diversas revisões (seis). O mesmo foi feito com as suas outras obras. À medida que a ciência se desenvolvia e que o 
laboratório se tornava mais produtivo, essas revisões e atualizações faziam-se necessárias. Como diz Heidbreder, a 
grande realização de Wundt foi estabelecer as relações reais entre muitas coisas que, de fato, já existiam antes, porém, 
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não haviam sido sistematizadas. A grande novidade nos meios científicos, no início do século XX, foi o estudo, o 
reconhecimento, a análise e a crítica da nova ciência que desabrochava com força total. E, assim, que, nesse tronco já 
estruturado por Wundt, aliado as outras correntes isoladas, vê-se surgir as mais diversas e novas ramificações, que 
foram o resultado de uma reorientação ou reaglutinação destas diversas tendências. O resultado foi a formação das 
cinco escolas psicológicas, que estruturaram e caracterizaram a psicologia no início do século XX. Foram elas: o 
Estruturalismo, o Funcionalismo, o Behaviorismo, a Gestalt e a Psicanálise. Cada uma dessas escolas se caracterizou 
pela sua definição de psicologia, pelos seus conteúdos específicos e pelos métodos que empregavam no 
desenvolvimento de suas atividades. Cada uma formava um sistema fechado, no entanto, podia-se encontrar pontos 
comuns e divergentes em todas elas. Com as escolas, a psicologia completa esta árvore frondosa, que haveria de dar 
muitos frutos. A sua ramificação em escolas estendeu-se por todo o mundo, e o seu epicentro, que até então tinha sido 
a Europa, especialmente a Alemanha, Leipzig, transfere-se, com os discípulos de Wundt, para os Estados Unidos, onde 
permanece até hoje. A maioria das grandes escolas do século XX teve lá o seu berço. Em meados do século XX as 
escolas já haviam perdido a sua força como centro de estudos teóricos. Era o início do seu fim. A psicologia, na 
segunda metade do século, caracteriza-se pela sua abertura e tolerância aos diversos caminhos de pesquisa, e foram 
tão volumosas, diversificadas e profundas que levaram às especializações e à formação de micro-sistemas. Nessa 
conjuntura, não havia mais lugar para os macro-sistemas, ou seja, as escolas. O Behaviorismo e a Psicanálise foram as 
escolas que continuaram a sua influência por mais tempo. O representante máximo do estruturalismo foi Titchener. 
Nasceu na Inglaterra, doutorou-se em Leipzig, Alemanha, e desenvolveu o seu trabalho em Cornell, nos Estados 
Unidos, para onde levou o estruturalismo de Wundt, seu mestre. O estruturalismo define a psicologia como 
ciência da consciência ou da mente, mesma definição dada por Wundt. A mente seria a soma total dos processos 
mentais. Titchener partia do pressuposto que cada totalidade psicológica compõe-se de elementos. Assim, vemos 
presente na psicologia científica a mesma preocupação dos filósofos da antiguidade - o elementismo, aqui aplicado na 
psicologia. A tarefa da psicologia seria a de descobrir quais são esses elementos, ou seja, qual é o verdadeiro conteúdo 
da mente e a maneira pela qual se estrutura. Daí ser estruturalista. Apesar de Wundt ter estudado várias escolas e 
teorias, a autora deixa claro sua contribuição para a estruturação do Estruturalismo. 
 
Portanto, a única resposta correta para essa questão é a alternativa C. 
 
 
QUESTÃO: 39 
CANDIDATO(S): Cintia Bittencourt Muglia 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O candidato afirma, erroneamente, que a questão foi retirada de um site, porém, se ele ler a 
referência bibliográfica da questão e estudar o livro, verá que toda a questão está baseada na obra Psicodiagnóstico. 
Organizadores: Claudio Simon Hutz ... [et al.]. – Porto Alegre: Artmed, 2016. 
 
De acordo com os autores: “o psicodiagnóstico pode ser entendido como um processo com início, meio e fim, que utiliza 
entrevistas, técnicas e/ou testes psicológicos para compreender as potencialidades e as dificuldades apresenta das 
pelo avaliando, tendo por base uma teoria psicológica e buscando, assim, coletar dados mais substanciais para a 
realização de um encaminhamento mais apropriado. Então, possibilita descrever o funcionamento atual, confirmar, 
refutar ou modificar impressões; realizar diagnóstico diferencial de transtornos mentais, comportamentais e cognitivos; 
identificar necessidades terapêuticas e recomendar a intervenção mais adequada, levando em conta o prognóstico. 
Levando em conta que prognóstico é o que traça o provável desenvolvimento futuro ou o resultado de um processo e 
que só através do diagnóstico é possível fazer o prognóstico, que consiste na previsão de como a doença vai se 
manifestar no futuro, tais palavras não podem ser utilizadas como sinônimos. Portanto, a alternativa a esta incorreta. 
 
A alternativa B está correta, uma vez que os autores dessa mesma obra afirmam: “De modo geral, pode-se afirmar que 
o psicodiagnóstico é um processo bipessoal (psicólogo – avaliando/grupo familiar), de duração limitada no tempo, com 
um número aproximadamente definido de encontros, que procura descrever e compreender as forças e as fraquezas do 
funcionamento psicológico de um indivíduo, tendo foco na existência ou não de uma psicopatologia (Cunha, 2000). 



 

 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ 

 

EDITAL 002/2019  
 
 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

 45 

Assim, o psicodiagnóstico pode ser entendido como um processo com início, meio e fim, que utiliza entrevistas, técnicas 
e/ou testes psicológicos para compreender as potencialidades e as dificuldades apresenta das pelo avaliando, tendo 
por base uma teoria psicológica e buscando, assim, coletar dados mais substanciais para a realização de um 
encaminhamento mais apropriado. Então, possibilita descrever o funcionamento atual, confirmar, refutar ou modificar 
impressões; realizar diagnóstico diferencial de transtornos mentais, comportamentais e cognitivos; identificar 
necessidades terapêuticas e recomendar a intervenção mais adequada, levando em conta o prognóstico (Witternborn, 
1999). 
 
 

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2019. 


