
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 E PROCESSO SELETIVO Nº 02/2022 
 
 

JUSTIFICATIVA PARA MANUTENÇÃO OU 
ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES 

 
 
De acordo com os Editais de Abertura 01/2022, que regem este Concurso Público, argumentações inconsistentes, 
extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, que contiverem 
questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas previamente estipuladas em 
Edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na Internet. Não serão 
computadas as questões não assinaladas na grade de respostas, nem as que contiverem mais de uma resposta, 
emenda ou rasura, ainda que legível. 
 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
CARGO(S): AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, CALCETEIRO, CARPINTEIRO, COZINHEIRO, ELETRICISTA, 

JARDINEIRO, MECÂNICO CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, MOTORISTA CAT. “D” E “E”, 
OPERADOR DE MÁQUINAS, PEDREIRO, PINTOR, SERVENTE DE ESCOLA II, SERVIÇOS GERAIS, 

TELEFONISTA 
 

 
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'C'. A expressão "levar em conta" significa "considerar", portanto, não há 
variação de singular para plural. A variação "levar em contas" é inexistente na Língua Portuguesa. Diante do 
exposto, indefere-se o recurso. 

 
QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão solicitava ao candidato que assinalasse a alternativa que 
classifica corretamente o sujeito e o predicado da oração a seguir: “Antes, o universo do mercado financeiro era 
restrito a poucas pessoas. ” 
Tem-se: Sujeito Simples – um único núcleo (universo) 
Predicado Nominal – com verbo de ligação (era) e predicativo do sujeito (restrito a poucas pessoas). 
A palavra "antes" é adjunto adverbial deslocado e separado do sujeito da oração por meio de vírgula. Portanto, 
não é parte integrante dele. Diante do exposto, indefere-se o recurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 
CARGO(S): AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, CALCETEIRO, CARPINTEIRO, COZINHEIRO, ELETRICISTA, 

JARDINEIRO, MECÂNICO CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, MOTORISTA CAT. “D” E “E”, 
OPERADOR DE MÁQUINAS, PEDREIRO, PINTOR, SERVENTE DE ESCOLA II, SERVIÇOS GERAIS, 

TELEFONISTA 
 

 
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'A'. Veja que o valor pago corresponde a 85% do valor. O cálculo está 
indicado na imagem a seguir. 
 

 

Legenda: Resposta Questão 18NF 
 
 
QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'A'. Segue na imagem abaixo o desenvolvimento da questão. 
 

 

Legenda: Recurso Questão19NF 
 
 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'C'. O desenvolvimento da questão está na imagem a seguir: 

 

 
 

Legenda: Resposta questão 21 NF 
 
QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'E'. O assunto tratado na questão é o de "Conectivos lógicos", que consta 
no edital. 

 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'B'. O assunto tratado na questão é o de "Tabela-verdade", que consta no 
edital. 

 
QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'C'. O assunto tratado na questão é o de "Valor lógico de proposições", 
que consta no edital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 
CARGO(S): AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, CALCETEIRO, CARPINTEIRO, COZINHEIRO, ELETRICISTA, 

JARDINEIRO, MECÂNICO CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, MOTORISTA CAT. “D” E “E”, 
OPERADOR DE MÁQUINAS, PEDREIRO, PINTOR, SERVENTE DE ESCOLA II, SERVIÇOS GERAIS, 

TELEFONISTA 
 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'A'. De acordo com a respectiva prova, a alternativa correta é a letra A, 
conforme entendimento do art. 4º do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Restinga Sêca. As demais 
alternativas estão incorretas, pois em desacordo com os artigos 3º, 7º, II, 11 e 13 do citado estatuto. Pelos motivos 
expostos, não há razão para anular a questão, tampouco alterar o gabarito. Deste modo, conclui-se pela 
improcedência dos recursos interpostos. 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com a respectiva prova, a alternativa correta é a letra E. 
Todos os itens são corretos conforme art. 9º, 17, e 18, p.ú., do Estatuto Estadual da Igualdade Racial. Pelos motivos 
expostos, não há razão para anular a questão, tampouco alterar o gabarito. Deste modo, conclui-se pela 
improcedência dos recursos interpostos.   

 
NÍVEL MÉDIO 

 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 
CARGO(S): TÉCNICO AGRÍCOLA, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, 

TÉCNICO EM FARMÁCIA, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, 
AUXILIAR DE ESCOLA, FISCAL, FISCAL AMBIENTAL, FISCAL VIG. SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, 
FISCAL DE OBRAS, OFICIAL ADMINISTRATIVO, ORIENTADOR SOCIAL, SECRETÁRIO DE ESCOLA, 
TESOUREIRO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF BELA VISTA – MICROÁREA 01, AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF BELA VISTA – MICROÁREA 02, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 
ESF BELA VISTA – MICROÁREA 04, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF BELA VISTA – 

MICROÁREA 05, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF BELA VISTA – MICROÁREA 06, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF BELA VISTA – MICROÁREA 07, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 
ESF URBANO – MICROÁREA 08, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF URBANO – MICROÁREA 09, 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF URBANO – MICROÁREA 10, AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – ESF URBANO – MICROÁREA 11, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF URBANO – 
MICROÁREA 12, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF URBANO – MICROÁREA 20, AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 13, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 03, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 14, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 21, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 19, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 22, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 23, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL NOVO – MICROÁREA 15, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL NOVO – MICROÁREA 16, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL NOVO – MICROÁREA 17, AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL NOVO – MICROÁREA 18, AGENTE DE COMBATE 
A ENDEMIAS, VISITADOR DO PIM 

 

 
QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'A'. As situações de ocorrência de crase com suas respectivas justificativas 
são expostas a seguir: Primeira lacuna: não há a ocorrência de crase, pois a forma verbal “ocasionava” é transitiva 
direta. Segunda lacuna: ocorrência da preposição “a”, regida pelo adjetivo “semelhante e do pronome 
demonstrativo “a” equivalente a “aquela”. Terceira lacuna: ocorrência da preposição “a” regida pela forma verbal 
“leva” e do artigo definido feminino singular “a”, determinante do substantivo “ideia”. É importante ainda ressaltar 
que o texto empregado para este certame foi adaptado e alterado para fins de utilização nesta prova. Diante do 
exposto, indefere-se o recurso. 

 

 
QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'E'. Na palavra "contraídas", tem-se a presença de um dígrafo nasal "on", 
sendo assim, a palavra apresenta 10 letras e 9 fonemas. Diante do exposto, indefere-se o recurso. 

 



QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'B'. O comando da questão solicitava ao candidato que marcasse a 
alternativa que NÃO apresentava uso de linguagem figurada. As alternativas eram: 

 “a higiene na Idade Média era abismal comparada com hoje” (l. 01). 

 “Não que as pessoas medievais estivessem livres da fome” (l. 10). 

 “viver da terra para a boca” (l. 11). 

 “com o clima podendo ser sentença de morte.” (l. 11-12). 

 “a Grande Peste de 1348 tombou um de cada três europeus.” (l. 15). 
Em cada alternativa verifica-se o uso das figuras de linguagem a seguir: 

a) Hipérbole - "abismal" - exagero de ideias. 
b) Uso de linguagem denotativa. 
c) Metonímia - processo pela origem - da terra para a boca. 
d) Metáfora: o clima em si não se configura como sentença de morte. 
e) Metonímia: causa pelo efeito - A Grande Peste tombou, os efeitos da peste tombaram as pessoas. 

Diante do exposto, indefere-se o recurso. 

 

 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'C'. A palavra “líquido”, quando suprimido o acento agudo, gera a 
conjugação do verbo "liquidar" na primeira pessoa do singular: Eu liquido, palavra existente em Língua Portuguesa. 
De acordo com o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP), a palavra "pântano" é existente em Língua 
Portuguesa somente quando acentuada. O nome do município de Pantano Grande é grafado em Língua 
Espanhola, portanto, um nome próprio em espanhol. Tendo em vista que o VOLP não reconhece a palavra como 
existente em Língua Portuguesa, ela é a alternativa correta a ser marcada. Diante do exposto, indefere-se o 
recurso. 

 

 
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão solicitava ao candidato que marcasse a alternativa que 
indicava a forma correta do verbo "deixar" na terceira pessoal do plural do presente do indicativo, a saber: deixarão. 
Tendo em vista que todas as outras formulações estão incorretas, a duplicidade de alternativas não se constitui 
em impedimento para a marcação da alternativa correta. Diante do exposto, indefere-se o recurso. 
 

 

 
CARGO(S): AUXILIAR DE ESCOLA, FISCAL, FISCAL AMBIENTAL, FISCAL VIG. SANITÁRIA E 

EPIDEMIOLÓGICA, FISCAL DE OBRAS, OFICIAL ADMINISTRATIVO, ORIENTADOR SOCIAL, SECRETÁRIO 
DE ESCOLA, TESOUREIRO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF BELA VISTA – MICROÁREA 01, 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF BELA VISTA – MICROÁREA 02, AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – ESF BELA VISTA – MICROÁREA 04, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF BELA VISTA – 

MICROÁREA 05, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF BELA VISTA – MICROÁREA 06, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF BELA VISTA – MICROÁREA 07, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 
ESF URBANO – MICROÁREA 08, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF URBANO – MICROÁREA 09, 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF URBANO – MICROÁREA 10, AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – ESF URBANO – MICROÁREA 11, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF URBANO – 
MICROÁREA 12, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF URBANO – MICROÁREA 20, AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 13, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 03, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 14, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 21, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 19, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 22, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 23, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL NOVO – MICROÁREA 15, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL NOVO – MICROÁREA 16, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL NOVO – MICROÁREA 17, AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL NOVO – MICROÁREA 18, AGENTE DE COMBATE 
A ENDEMIAS, VISITADOR DO PIM 

 

 
QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão solicitava ao candidato que assinalasse a alternativa que 
classificava corretamente o sujeito da oração: “Achava-se, por exemplo, que vermes nasciam no próprio intestino”. 
Para essa construção, tem-se o uso da terceira pessoa do singular + índice de indeterminação do sujeito sem ser 
possível a transformação do trecho em voz ativa, tampouco para a voz passiva analítica. O sujeito também não é 
recuperável pela desinência, portanto, não oracional. Diante do exposto, indefere-se o recurso. 

 

 
QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão fornecia ao candidato o trecho exato a ser considerado, no 
caso da alternativa E: que doenças podiam ser contraídas pelo ar. Sendo assim, o candidato deveria se ater ao 
antecedente da palavra "que", mobilizada para a questão, que é uma conjunção integrante, haja vista o seu 
antecedente. Diante do exposto, indefere-se o recurso. 

 



QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'B'. A primeira assertiva apresentava o seguinte ao candidato: Na linha 03, 
o pronome demonstrativo “esse” é empregado, pois seu referente é algo que ainda não foi mencionado no texto, a 
palavra “esterco”. Os pronomes demonstrativos “esse”, “essa” e “isso” são pronomes anafóricos, ou seja, têm como 
referente algo que já foi mencionado anteriormente no período. Sendo assim, a alternativa está incorreta. A terceira 
assertiva afirmava o que se segue: Nas linhas 21-22, a expressão “líquidos dentro do corpo” tem como referente a 
palavra “teorias” na linha (21). Observe-se agora o trecho em questão: “Os autores clássicos deixaram 
interpretações baseadas nas teorias dos humores – líquidos dentro do corpo”. Os líquidos dentro do corpo são os 
"humores" e não as teorias, que são formulações linguísticas que explicam ideias. Sendo a palavra "teorias" o 
núcleo nominal da expressão "teoria dos humores", tampouco a expressão como um todo poderia ser tomada como 
referente em virtude da adequação semântica entre referente e referido. Portanto, a assertiva está incorreta. Diante 
do exposto, indefere-se o recurso. 
 

 

QUESTÃO: 14 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'E'. A questão solicitava ao 
candidato que indicasse o número de adjuntos adnominais presentes no trecho a seguir, que os apresenta 
sublinhados parasitas intestinais, por seu ciclo de vida, indicam que as pessoas tinham acesso à carne de peixe 
(SEIS). Considera-se aqui a presença do artigo definido feminino singular contraído à preposição "a" e marcado 
pelo acento indicativo de crase. Diante do exposto, altera-se o gabarito de D para E. 
 

 

 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

 
CARGO(S): TÉCNICO AGRÍCOLA, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, 

TÉCNICO EM FARMÁCIA, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

 

 
QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'A'. Segue na imagem o desenvolvimento da questão: 
 

 

 
 

 

 
CARGO(S): AUXILIAR DE ESCOLA, FISCAL, FISCAL AMBIENTAL, FISCAL VIG. SANITÁRIA E 

EPIDEMIOLÓGICA, FISCAL DE OBRAS, OFICIAL ADMINISTRATIVO, ORIENTADOR SOCIAL, SECRETÁRIO 
DE ESCOLA, TESOUREIRO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF BELA VISTA – MICROÁREA 01, 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF BELA VISTA – MICROÁREA 02, AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – ESF BELA VISTA – MICROÁREA 04, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF BELA VISTA – 

MICROÁREA 05, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF BELA VISTA – MICROÁREA 06, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF BELA VISTA – MICROÁREA 07, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 
ESF URBANO – MICROÁREA 08, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF URBANO – MICROÁREA 09, 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF URBANO – MICROÁREA 10, AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – ESF URBANO – MICROÁREA 11, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF URBANO – 
MICROÁREA 12, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF URBANO – MICROÁREA 20, AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 13, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 03, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 14, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 21, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 19, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 22, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 23, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL NOVO – MICROÁREA 15, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL NOVO – MICROÁREA 16, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL NOVO – MICROÁREA 17, AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL NOVO – MICROÁREA 18, AGENTE DE COMBATE 
A ENDEMIAS, VISITADOR DO PIM 

 



 
QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'A'. Segue na imagem o desenvolvimento da questão: 
 

 

 

 

 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'A'. Segue o desenvolvimento e a justificativa na imagem a seguir: 
 

 

 
 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 

 
CARGO(S): TÉCNICO AGRÍCOLA, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, 

TÉCNICO EM FARMÁCIA, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

 

 
QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'C'. De acordo com a respectiva prova, a alternativa correta é a letra C. O 
primeiro e o terceiro item são corretos conforme o art. 38, III e II, a da Lei Orgânica do Município de Restinga Sêca. 
O segundo item está incorreto, porque a restrição inicia na posse, de acordo com o inciso II, c, da citada lei orgânica. 
Pelos motivos expostos, não há razão para anular a questão, tampouco alterar o gabarito. Deste modo, conclui-se 
pela improcedência dos recursos interpostos. 
 

 

 
CARGO(S): AUXILIAR DE ESCOLA, FISCAL, FISCAL AMBIENTAL, FISCAL VIG. SANITÁRIA E 

EPIDEMIOLÓGICA, FISCAL DE OBRAS, OFICIAL ADMINISTRATIVO, ORIENTADOR SOCIAL, SECRETÁRIO 
DE ESCOLA, TESOUREIRO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF BELA VISTA – MICROÁREA 01, 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF BELA VISTA – MICROÁREA 02, AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – ESF BELA VISTA – MICROÁREA 04, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF BELA VISTA – 

MICROÁREA 05, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF BELA VISTA – MICROÁREA 06, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF BELA VISTA – MICROÁREA 07, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 
ESF URBANO – MICROÁREA 08, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF URBANO – MICROÁREA 09, 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF URBANO – MICROÁREA 10, AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – ESF URBANO – MICROÁREA 11, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF URBANO – 
MICROÁREA 12, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF URBANO – MICROÁREA 20, AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 13, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 03, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 14, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 21, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 19, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 22, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL VELHO – MICROÁREA 23, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL NOVO – MICROÁREA 15, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL NOVO – MICROÁREA 16, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL NOVO – MICROÁREA 17, AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF RURAL – SÃO MIGUEL NOVO – MICROÁREA 18, AGENTE DE COMBATE 
A ENDEMIAS, VISITADOR DO PIM 

 

  



QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'C'. De acordo com a respectiva prova, a alternativa correta é a letra C. O 
primeiro e o terceiro item são corretos conforme o art. 38, III e II, a da Lei Orgânica do Município de Restinga Sêca. 
O segundo item está incorreto, porque a restrição inicia na posse, de acordo com o inciso II, c, da citada lei orgânica. 
Pelos motivos expostos, não há razão para anular a questão, tampouco alterar o gabarito. Deste modo, conclui-se 
pela improcedência dos recursos interpostos. 
 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 
CARGO(S): TÉCNICO AGRÍCOLA 

 

 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'C'. Foi apresentado recurso sem apontar o que, exatamente, quer que 
seja arguido. Apresenta uma resolução matemática de uma questão que apontaria a resposta solicitada. Do 
posicionamento da banca: A questão é clara quanto ao questionamento realizado e requer aplicação de 
conhecimentos básicos em matemática e raciocínio lógico. O desenvolvimento da resposta passa por diferentes 
formas de resolução que todas, sem exceção, convergem para o mesmo resultado. Frente à falta de clareza na 
arguição quanto ao que questiona, a banca indefere o recurso e mantém a alternativa C como a correta. 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'D'. Foi apresentado recurso sem apontar o que, exatamente, quer que 
seja arguido e analisado. Apresenta uma argumentação que traz elementos insuficientes para entendimento do 
que quer que seja revisado ou apresentado contraponto para tal. Do posicionamento da banca: A questão é clara 
quanto ao questionamento realizado e requer conhecimento técnico básico para seu entendimento. Conhecimentos 
esses de formação técnica que o cargo pleiteado requer. Frente à falta de clareza na arguição quanto ao que 
questiona, a banca indefere o recurso e mantém a alternativa D como a correta. 
 

 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

 

 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'C'. Apenas a letra "C" está incorreta de acordo com a NBC T 16: A entidade 
do setor público deve manter o sistema de informação contábil refletido em plano de contas que compreenda: (a) 
a terminologia de todas as contas e sua adequada codificação, bem como a identificação do subsistema a que 
pertence, a natureza e o grau de desdobramento, possibilitando os registros de valores e a integração dos 
subsistemas; (b) a função atribuída a cada uma das contas; (c) o funcionamento das contas; (d) a utilização do 
método das partidas dobradas em todos os registros dos atos e dos fatos que afetam ou possam vir a afetar o 
patrimônio das entidades do setor público, de acordo com sua natureza orçamentária, financeira, patrimonial e de 
compensação nos respectivos subsistemas contábeis; (e) contas específicas que possibilitam a apuração de 
custos; (f) tabela de codificação de registros que identifique o tipo de transação, as contas envolvidas, a 
movimentação a débito e a crédito e os subsistemas utilizados. 
 

 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme a referência bibliográfica: MARTINS, Herlon Saraiva. 
Emergências Clínicas: abordagem prática. 9º edição. São Paulo. 2014, Nictúria: Emissão de urina durante a noite 
é mais acentuada do que de dia. Não é uma manifestação clínica da hipocalcemia. Desta forma, o gabarito 
preliminar está correto.  

 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'B'. Conforme a bibliografia: VOLPATO, Andrea Cristine Bressane, et al. 
Técnicas básicas de enfermagem. 5ª edição. São Paulo: Martinari, 2018, a sinusite não faz parte das complicações 
associadas à terapia nutricional enteral. Desta forma, o gabarito preliminar encontra-se correto. Preconizamos por 
bibliografias mais atualizadas.  

 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme bibliografia:  SILVA, G.T.R; TARDELLI, S.R.L.S. Manual do 
técnico e auxiliar de enfermagem: 3. Ed. São Paulo: Martinari, 2020, Ablepsia: cegueira; Anosmia: diminuição ou 
perda completa do olfato; Cloasma: manchas escuras na pele, principalmente no rosto da gestante; Glossite: 
inflamação da língua; Melanúria: eliminação de urina escura. Desta forma, o gabarito preliminar está correto. 
 
 
 

 

  



 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 
CARGO(S): ADMINISTRADOR DE REDE DE INFORMÁTICA, ADVOGADO CREAS, ANALISTA AMBIENTAL, 

ARQUITETO, ARQUIVISTA, ASSISTENTE SOCIAL, BIBLIOTECÁRIO, CONTADOR, EDUCADOR FÍSICO, 
ENFERMEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO FLORESTAL, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, 

FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO VETERINÁRIO, MÉDICO CARDIOLOGISTA, MÉDICO CLÍNICO GERAL, 
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 

 

 

 
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'C'. A assertiva I afirmava o que se segue: De acordo com a autora do 
texto, atingir uma meta não proporciona uma felicidade duradoura. No texto, nas linhas 03-05, tem-se o trecho a 
seguir: “Eu costumo torcer para que essa felicidade dure um bom tempo, mas sei que as novidades envelhecem e 
que não é seguro se sentir feliz apenas por atingimento de metas”. Infere-se a partir do trecho: 1. Se ela torce para 
que a felicidade dure um bom tempo, tem-se que, normalmente, essa felicidade não é duradoura; 2. Ao afirmar que 
as novidades envelhecem, infere-se que perdem a emoção de algo novo, esmaecendo. Sendo assim, a assertiva 
está correta. Diante do exposto, indefere-se o recurso. 

 

 
QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão solicitava ao candidato que assinalasse a alternativa que 
NÃO completaria corretamente a frase "Ser feliz por nada é...". Nas linhas 08-11, tem-se o trecho a seguir: “Feliz 
porque existe uma perspectiva de viagem daqui a alguns meses. Feliz porque você não magoou ninguém hoje. 
Feliz porque daqui a pouco será hora de dormir e não há lugar no mundo mais acolhedor do que sua cama. 
Esquece. Mesmo sendo motivos prosaicos, isso ainda é ser feliz por muito.” Ao afirmar que tais motivos ainda 
configuram ser feliz por muito (e não por nada), o trecho comprova que a alternativa C (ter uma viagem programada) 
não completa corretamente a frase. As demais alternativas completam corretamente a frase de acordo com os 
trechos do texto a seguir: 
a) deixar-se em paz. "Benditos os que conseguem se deixar em paz." (l. 24) 
b) se libertar da patrulha do pensamento. "que sejamos mestres em nos libertar da patrulha do pensamento." (l. 
27-28) 
d) não se torturar por ter falhado. "que não se culpam por terem falhado" (l. 25) 
De acordo com o Dicionário On-line da Língua Portuguesa: 
Torturar: [figurado] Atormentar, afligir, angustiar. 
Atenta-se para o fato de que as alternativas não precisam ser idênticas aos trechos do texto, mas podem demandar 
esforço interpretativo do candidato. No caso, para estabelecer a relação entre angustiar-se pela culpa e torturar-se 
como sendo expressões de significado próximo. 
e) fazer o melhor que se pode. "Apenas fazem o melhor que podem." (l. 26-27) 
Diante do exposto, indefere-se o recurso. 

 

 
QUESTÃO: 06 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'C'. A questão solicitava que 
o candidato assinalasse o número de pronomes (sem especificar de que tipo por objetivar a identificação de todos) 
presentes no trecho a seguir: “Faça ISSO, faça AQUILO. ___ troco? QUEM garante que TODOS chegam lá pelo 
mesmo caminho?” (4). Os pronomes estão destacados em letra maiúscula. Diante da incorreção no gabarito 
preliminar, altera-se o gabarito de D para C. 

 

 
QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com Ingedore Villaça Koch, em "Argumentação e 
Linguagem", página 21. "No texto escrito, alguém se fixa como locutor, fixando o(s) outro(s) como destinatário(s)". 
Sendo assim, no ato de construir um texto (itens 1.7 Recursos de argumentação. 1.8 Informações implícitas: 
pressupostos e subentendidos do edital deste certame), pressupõe-se que ele será lido por alguém, o que significa 
dizer que todo texto tem um leitor implícito, não denominado e a quem o autor, no ato de escrever, dirigiu suas 
palavras. Portanto, a assertiva I está incorreta, pois o uso do pronome "você" não indica que não haja um leitor 
implícito, pois todo texto pressupõe a existência de um leitor. Diante do exposto, indefere-se o recurso. 

 

 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'A'. De acordo com Domingos Paschoal Cegalla, em Novíssima Gramática 
da Língua Portuguesa, página 31: "No fim das palavras, como falam, batem, alguém, am e em não são dígrafos, 
porque representam um ditongo nasal, portanto, dois fonemas." Sendo assim, na palavra "envelhecem", há apenas 
dois dígrafos: "en" e "lh". Diante do exposto, indefere-se o recurso. 

 

 
 

 



QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão solicitava ao candidato que assinalasse o número de 
alterações OBRIGATÓRIAS no período caso o pronome "você" fosse substituído por sua forma plural "vocês". O 
período, portanto, ficaria como segue, com as alterações obrigatórias destacadas em letra maiúscula. Vocês SÃO 
o que SÃO, UNS IMPERFEITOS BEM-INTENCIONADOS e que MUDAM de opinião sem a menor culpa (SEIS). A 
palavra opinião, neste contexto, foi tomada em sentido genérico (mudar de opinião) e não em sentido vinculado a 
cada pessoa do discurso. Diante do exposto, indefere-se o recurso. 
 

 
CARGO(S): NUTRICIONISTA, PROCURADOR JURÍDICO – 20 HORAS, PROCURADOR JURÍDICO – 40 

HORAS, PSICÓLOGO – 20 HORAS, PSICÓLOGO – 40 HORAS, PSICOPEDAGOGO, PROFESSOR DE ANOS 
INICIAIS, PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO ESPECIAL, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO, PROFESSOR DE GEOGRAFIA, PROFESSOR DE HISTÓRIA, 

PROFESSOR DE LÍNGUA ESPANHOLA, PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA, PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA, PROFESSOR DE PORTUGUÊS, TERAPEUTA OCUPACIONAL, TURISMÓLOGO 

 

 

 
QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão solicitava que o candidato assinalasse a alternativa que NÃO 
apresentava característica atribuída à mulher medieval. De acordo com o Dicionário On-line de Português, entende 
se por "atribuir": conceder atribuições para que alguém seja o responsável por; designar como possuidor de; 
imputar: atribuíram falsas qualidades ao gerente; atribuíram ao réu a culpa pelo crime. Entende-se, portanto, que 
a questão solicitava algo que não tivesse sido atribuído à, designado como possuidor de imputado à mulher. Nas 
linhas 11-12, tem-se que: “Santidade sim, autoridade, nunca”. Sendo assim, não é atribuída à imputada à mulher 
a autoridade. Diante do exposto, indefere-se o recurso. 

 

 
QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'C'. No trecho em destaque, o verbo "ter" configura-se como oração 
principal da oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo "que ajudar", introduzida por 
conjunção integrante. Sendo assim, apresenta-se a seguir a divisão do trecho nas orações que o compõem: 
camponesas tinham (1) que ajudar na colheita (2) e mulheres e filhas de artesãos e comerciantes urbanos 
ajudavam no trabalho ou na loja (3), servindo em estalagens e tavernas (4). Diante do exposto, indefere-se o 
recurso. 

 

 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'A'. De acordo com Domingos Paschoal Cegalla, em Novíssima Gramática 
da Língua Portuguesa, página 291, as conjunções concessivas: "Iniciam orações que exprimem um fato que se 
concede, que se admite, em oposição a outro". Tal é o caso da locução conjuntiva "não obstante". Além disso, o 
período no qual ela ocorre é composto por subordinação e não por coordenação, caso em que seria ligado por 
conjunções adversativas que ligam orações sintaticamente independentes. Diante do exposto, indefere-se o 
recurso. 

 

 
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão apresentava a oração a seguir ao candidato: “Na ponta 
oposta (1) estava outra figura bíblica (2): Eva, a tentadora (3), a que aceitou a maçã da Serpente e a entregou a 
Adão (4), causando a queda da humanidade (5).” A função sintática de cada termo sublinhado é dada a seguir: 1. 
Adjunto Adverbial; 2. Sujeito; 3. Aposto; 4. Objeto Indireto; 5. Objeto Direto. O comando da questão era claro ao 
afirmar que a numeração se referia ao termo imediatamente anterior a ela e que o termo deveria estar sublinhado. 
Estando os dois pontos após o número 2 e não sendo sublinhados, eles não impedem a correta compreensão do 
que se pretendia. Diante do exposto, indefere-se o recurso. 
 

 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

 
CARGO(S): ADMINISTRADOR DE REDE DE INFORMÁTICA, ADVOGADO CREAS, ANALISTA AMBIENTAL, 

ARQUITETO, ARQUIVISTA, ASSISTENTE SOCIAL, BIBLIOTECÁRIO, CONTADOR, EDUCADOR FÍSICO, 
ENFERMEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO FLORESTAL, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, 

FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO VETERINÁRIO, MÉDICO CARDIOLOGISTA, MÉDICO CLÍNICO GERAL, 
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 

 

 

 
QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão 15 tem como tema item do programa divulgado no edital 
deste certame: pontos turísticos, organização política e territorial, divisão política, regiões administrativas, 
regionalização do IBGE, hierarquia urbana, símbolos, estrutura dos poderes, fauna e flora locais, hidrografia e 
relevo, matriz produtiva, matriz energética e matriz de transporte, unidades de conservação, história e geografia 
do Estado, do Município e da região que o cerca. Assim, o enunciado da questão afirma que: O município de 
Restinga Sêca faz parte de uma região histórica do Estado, a “Quarta Colônia”, da qual faz parte o Vale Vêneto. A 

 



região do Vale Vêneto recebe muitos turistas todos os anos e tem entre suas principais atrações e apresenta 3 
assertivas: I – Igreja Matriz de Corpus Christi; II – Gruta de Nossa Senhora de Lourdes; III – Museu do Imigrante 
Italiano. Todas as assertivas estão corretas. A nomenclatura "Museu do Imigrante Italiano" é utilizado também pelo 
site oficial da Prefeitura de São João de Polesine. "O surgimento de um museu vem da preocupação em trazer ao 
presente a história e relembrar dos nossos antepassados, com esse pensamento construiu-se o Museu do 
Imigrante Italiano, que é considerado o maior acervo histórico e cultural italiano do Rio Grande do Sul." "Os 
primeiros pontos turísticos do poético Vale são a Igreja Matriz de Corpus Christi, o Museu do Imigrante Italiano, a 
Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, diversos monumentos e os dois primeiros estabelecimentos de ensino." 
  

 
CARGO(S): NUTRICIONISTA, PROCURADOR JURÍDICO – 20 HORAS, PROCURADOR JURÍDICO – 40 

HORAS, PSICÓLOGO – 20 HORAS, PSICÓLOGO – 40 HORAS, PSICOPEDAGOGO, PROFESSOR DE ANOS 
INICIAIS, PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO ESPECIAL, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO, PROFESSOR DE GEOGRAFIA, PROFESSOR DE HISTÓRIA, 

PROFESSOR DE LÍNGUA ESPANHOLA, PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA, PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA, PROFESSOR DE PORTUGUÊS, TERAPEUTA OCUPACIONAL, TURISMÓLOGO 

 

 

 
QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'B'. A referida questão tem como tema item do programa divulgado no 
edital deste certame: história e geografia do Estado, do Município e da região. Nesse sentido, o enunciado da 
questionava o ano em que o município de Restinga Sêca conquistou sua emancipação. Resposta correta 1959. 
Salientamos que esse é um tema sobre o qual os candidatos deveriam ter domínio de conteúdo e estava à 
disposição de todos o acesso a essa informação, iniciando pelo site oficial da Prefeitura. Mesmo que na capa da 
prova constasse a data 25 de março de 1959, não há explicitamente a informação de que essa é a sua data de 
fundação, não levando ao prejuízo de nenhum candidato. 
 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE ANOS INICIAIS, PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

ARTÍSTICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO, PROFESSOR DE 

GEOGRAFIA, PROFESSOR DE HISTÓRIA, PROFESSOR DE LÍNGUA ESPANHOLA, PROFESSOR DE 
LÍNGUA INGLESA, PROFESSOR DE MATEMÁTICA, PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

 

 

 
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'E'. A referida questão tem como tema item do programa divulgado no 
edital deste certame: história e geografia do Estado, do Município e da região. Nesse sentido, conforme o site oficial 
da Prefeitura Municipal de Restinga Sêca, O sr. Domingos Gonçalves Mostardeiro e sua esposa, dona Antonia 
Becker Mostardeiro, foram os primeiros moradores de Restinga Sêca. Segundo a tradição, o casal, depois de 
normalizar a situação política do Estado, que até 1896 ainda esteve convulsionado por movimentos armados, teve 
a oportunidade de visitar o casal Justino Martins Pinto e Ana Martins Pinto (Dona Aninha). Esse casal era 
proprietário de grandes extensões de terras no “Rincão da Entrada”, onde era domiciliado, e onde o casal 
Mostardeiro pernoitava, quando de suas viagens entre Porto Alegre e Dona Francisca. Assim, quando o enunciado 
da questão pergunta qual a importância histórica de Domingos Gonçalves Mostardeiro e Antonia Becker 
Mostardeiro no contexto histórico de Restinga Sêca, não há dúvidas que, dentre as alternativas propostas, a única 
correta é a letra E. 

 

 
QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'A'. A referida questão tem como tema item do programa divulgado no 
edital deste certame: tópicos atuais, internacionais, nacionais, estaduais ou locais, de diversas áreas, tais como 
segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, desenvolvimento 
sustentável e ecologia. Em 12 de maio de 2022, ocorreu a divulgação da primeira imagem do buraco negro, 
Sagittarius A*, localizado no centro da Via Láctea e a 27 mil anos-luz de distância da Terra. Salientamos que o 
acontecimento foi amplamente divulgado pela mídia impressa e digital, e que a nomenclatura pode ser encontrada 
tanto na forma Sagittarius A*, quanto Sagitário A*. Esta variação, entretanto, não poderia levar a nenhuma confusão 
com as demais alternativas apresentadas para a questão.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
MATÉRIA: MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

 
CARGO(S): ADMINISTRADOR DE REDE DE INFORMÁTICA, ADVOGADO CREAS, ANALISTA AMBIENTAL, 

ARQUITETO, ARQUIVISTA, ASSISTENTE SOCIAL, BIBLIOTECÁRIO, CONTADOR, EDUCADOR FÍSICO, 
ENFERMEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO FLORESTAL, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, 

FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO VETERINÁRIO, MÉDICO CARDIOLOGISTA, MÉDICO CLÍNICO GERAL, 
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 

 

 

 
QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'D'. O conteúdo indicado na referida questão "Sistemas de equações do 1° 
grau com duas incógnitas" está indicado no edital da prova. 

 

 
QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'B'. Segue o desenvolvimento da questão: 
 

 

 

 

 
QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'E'. Segue a justificativa do gabarito abaixo: 

 

 

 
 

 

 
CARGO(S): NUTRICIONISTA, PROCURADOR JURÍDICO – 20 HORAS, PROCURADOR JURÍDICO – 40 

HORAS, PSICÓLOGO – 20 HORAS, PSICÓLOGO – 40 HORAS, PSICOPEDAGOGO, TERAPEUTA 
OCUPACIONAL, TURISMÓLOGO 

 

 

 
QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'D'. Segue justificativa da resposta na imagem a seguir:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 

 
CARGO(S): ADMINISTRADOR DE REDE DE INFORMÁTICA, ADVOGADO CREAS, ANALISTA AMBIENTAL, 

ARQUITETO, ARQUIVISTA, ASSISTENTE SOCIAL, BIBLIOTECÁRIO, CONTADOR, EDUCADOR FÍSICO, 
ENFERMEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO FLORESTAL, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, 

FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO VETERINÁRIO, MÉDICO CARDIOLOGISTA, MÉDICO CLÍNICO GERAL, 
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 

 

 

 
QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com a respectiva prova, a alternativa correta é a letra B. O 
primeiro e o segundo item são incorretos, pois se referem à transmissão intervivos de bens imóveis e aos serviços 
de qualquer natureza, previstos no art. 3º, I, c e b do Código Tributário do Município de Restinga Sêca. O terceiro 
item está correto, porque refere-se ao fato gerador do Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, 
previsto no art. 3º, I, a do citado código.  
Pelos motivos expostos, não há razão para anular a questão, tampouco alterar o gabarito. Deste modo, conclui-se 
pela improcedência dos recursos interpostos. 

 

 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'D'. Os recursos versam sobre a questão nº 23. De acordo com a respectiva 
prova, a alternativa correta é a letra D. O prazo de validade do concurso será de até 2 (dois) anos, prorrogável, 
uma vez, por igual prazo, de acordo com os termos do art. 11 da Lei Complementar nº 01/2007. Dizer que o prazo 
de validade do concurso SERÁ de 2 (dois) anos, prorrogável, uma vez, por mais 2 (dois) anos é equivocado, uma 
vez que se o prazo é de ATÉ 2 (dois) anos, abarca tempo inferior a 2 (dois) anos. As demais alternativas estão 
incorretas, pois reproduzem a literalidade dos artigos 15, § 3º; 17; 18 e 21, § 3º da citada lei. Pelos motivos 
expostos, não há razão para anular a questão, tampouco alterar o gabarito. Deste modo, conclui-se pela 
improcedência dos recursos interpostos. 

 

 
QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com a respectiva prova, a alternativa correta é a letra B. 
Todas as alternativas estão incorretas, pois estão em desacordo com os artigos 24, 25 e 30 da Lei Orgânica do 
Município de Restinga Sêca. Pelos motivos expostos, não há razão para anular a questão, tampouco alterar o 
gabarito. Deste modo, conclui-se pela improcedência dos recursos interpostos. 

 

 
QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com a respectiva prova, a alternativa correta é a letra B, 
porque a inclusão do quesito raça, a ser registrado segundo a autoclassificação, será obrigatória em todos os 
registros administrativos direcionados a empregadores e trabalhadores dos setores público e privado, de acordo 
com os termos do art. 18 da Lei do Rio do Grande do Sul nº 13.694/2011. As demais alternativas estão incorretas, 
porquanto reproduzem o conteúdo dos artigos 22, p.ú.; 17, p.ú.; art. 15, III; e 3º I da citada lei. Pelos motivos 
expostos, não há razão para anular a questão, tampouco alterar o gabarito. Deste modo, conclui-se pela 
improcedência dos recursos interpostos. 

 

 
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'C'. Os recursos versam sobre a questão nº 30. De acordo com a respectiva 
prova, a alternativa correta é a letra C, de acordo com o art. 12, § 3º, IV, da Constituição Federal. Pelos motivos 
expostos, não há razão para anular a questão, tampouco alterar o gabarito. Deste modo, conclui-se pela 
improcedência dos recursos interpostos. 
 

 

 
CARGO(S): NUTRICIONISTA, PROCURADOR JURÍDICO – 20 HORAS, PROCURADOR JURÍDICO – 40 

HORAS, PSICÓLOGO – 20 HORAS, PSICÓLOGO – 40 HORAS, PSICOPEDAGOGO, TERAPEUTA 
OCUPACIONAL, TURISMÓLOGO 

 

 

 
QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com a respectiva prova, a alternativa correta é a letra E. 
Todos os itens são verdadeiros conforme o art. 2º, II, d, III e IV do Código Tributário do Município de Restinga Sêca. 
Pelos motivos expostos, não há razão para anular a questão, tampouco alterar o gabarito. Deste modo, conclui-se 
pela improcedência dos recursos interpostos. 

 

 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com a respectiva prova, a alternativa correta é a letra B, 
porque o aproveitamento é uma forma de provimento dos cargos públicos, conforme o art. 8º, V, do Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Restinga Sêca, e não de vacância por falta de previsão no art. 35 do citado 
estatuto. As demais alternativas são incorretas por estarem de acordo com os art. 6º, 12, 8º, II, e 15, § 2º do citado 
estatuto. Pelos motivos expostos, não há razão para anular a questão, tampouco alterar o gabarito. Deste modo, 
conclui-se pela improcedência dos recursos interpostos. 
 

 



 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE ANOS INICIAIS, PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

ARTÍSTICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO, PROFESSOR DE 

GEOGRAFIA, PROFESSOR DE HISTÓRIA, PROFESSOR DE LÍNGUA ESPANHOLA, PROFESSOR DE 
LÍNGUA INGLESA, PROFESSOR DE MATEMÁTICA, PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

 

 

 
QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'A'. A banca indefere o recurso apresentado pelo candidato, pois de acordo 
com o Plano Nacional de Educação, em nenhum momento, a meta menciona que ela será dividida em duas partes. 
Tanto uma quanto a outra deveriam ter sido cumpridas até 2016. 
 

 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 
CARGO(S): ADMINISTRADOR DE REDE DE INFORMÁTICA 

 

 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'D'. Segundo o Guia do Scrum, em sua versão 2020, disponível em 
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR.pdf: 
- a assertiva I está correta, pois "Scrum define três responsabilidades específicas dentro do Scrum Team: os 
Developers, o Product Owner e o Scrum Master."; 
- a assertiva II está correta, pois Sprints "São eventos de duração fixa de um mês ou menos para criar 
consistência."; 
- a assertiva III está incorreta, pois "Daily Scrum é um evento de 15 minutos para os Developers do Scrum Team. 
Para reduzir a complexidade, é realizado, no mesmo horário e local, todos os dias úteis da Sprint”. Desse modo, a 
única alternativa correta é a D. 
 

 

 
CARGO(S): ADVOGADO CREAS 

 

 

 
QUESTÃO: 37 - ANULADA. O art. 30 do CP torna incorreta a alternativa "C", sendo assim, tem-se duas alternativas 
incorretas, impondo a anulação da questão.  

 

 
QUESTÃO: 39 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'B'. Vistos, etc. Com razão, 
uma vez que a alternativa "b" encontra amparo no art. 12, par. 3°, enquanto a alternativa "D" está equivocada, em 
razão do par. 7° do mesmo artigo da Lei 8428/1992. Dou provimento para alterar o gabarito para a letra "B". 
 

 

 
CARGO(S): CONTADOR 

 

 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão aborda as características necessárias para o registro 
contábil, assunto pertinente e aplicável no exercício da função. Sendo assim, permanece a alternativa A como 
correta. 

 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'C'. De acordo com o MCASP 2019: transferências a instituições 
multigovernamentais - utilizada para a entrega de recursos a consórcios públicos e instituições 
multigovernamentais, que não seja decorrente de delegação ou de rateio pela participação do ente. 
 

 

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'C'. O enunciado é claro, pois "Destaca-se que, na dinâmica do setor 
público, grande parte dos controles e relatórios contábeis e fiscais são elaborados não apenas a partir dos 
registros patrimoniais, mas também dos registros orçamentários e de controle. Deste modo, a inexistência dos 
registros em contas orçamentárias e de controle acaba por ter implicações diversas, dentre as quais destacam-
se distorções nos seguintes aspectos, EXCETO: A regra de bronze, que realmente não existe e, portanto, é a 
alternativa incorreta, ou seja, a alternativa que deve ser marcada. Destaca-se que, na dinâmica do setor público, 
grande parte dos controles e relatórios contábeis e fiscais são elaborados não apenas a partir dos registros 
patrimoniais, mas também dos registros orçamentários e de controle. Deste modo, a inexistência dos registros em 

 



contas orçamentárias e de controle acaba por ter implicações diversas, dentre as quais destacam-se distorções 
nos seguintes aspectos: • Resultado fiscal (primário e nominal) pela metodologia “acima da linha”; • Despesa de 
pessoal; • Regra de ouro; • Repartição tributária; • Teto de gastos; e • Observância de vinculações diversas, como 
saúde e educação 
 

 

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'A'. Os conteúdos abordados nesta questão são fundamentais para o 
exercício da função contábil, perfeitamente aplicáveis e cobrados legalmente. Portanto, a questão permanece. 
 

 

 
CARGO(S): EDUCADOR FÍSICO 

 

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi retirada conforme exemplo dado na pág. 485 do livro " 
Fisiologia do Exercício: nutrição, energia e desempenho humano", em sua oitava edição. Portanto, a resposta está 
mantida.  
 

 

 
CARGO(S): ENFERMEIRO 

 

 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme a bibliografia: SANTOS, Nivea Cristina Moreira. Urgência e 
Emergência: do atendimento pré-hospitalar (APH) à sala de emergência. 6º edição. São Paulo, 2010. A questão 
está se referindo aos sinais e sintomas do trauma abdominal, portanto, evidência de ferimento penetrante 
abdominal em paciente com instabilidade hemodinâmica é uma indicação cirúrgica do trauma abdominal e não um 
sinal e sintoma. Desta forma, o gabarito preliminar encontra-se correto. 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme a bibliografia: Brasil. Ministério da Saúde. Documento de 
referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente / Ministério da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014, Circunstância Notificável: Incidente 
com potencial dano ou lesão; Evento Adverso: Incidente que resulta em dano ao paciente; Incidente: Evento ou 
circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente; Risco: Probabilidade de 
um incidente ocorrer. Desta forma o gabarito preliminar encontra-se correto. 

 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'A'. Conforme bibliografia: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-
de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao/calendario-vacinal-2020/instrucao-normativa_calendario-de-
vacinacao-2020-1-1.pdf/view, a questão está solicitando que seja assinalado a resposta INCORRETA, sendo a 
única incorreta a resposta do gabarito preliminar, pois para a vacina poliomielite 1 e 3 (atenuada) – VOP, é 
administrada duas gotas, exclusivamente por via oral. 
 

 

 
CARGO(S): ENGENHEIRO FLORESTAL 

 

 

 
QUESTÃO: 32 - ANULADA. A Lei em questão ainda é um Projeto de Lei, e por isso, ainda sem validade. Portanto, 
a questão deve ser anulada. 
 

 

 
CARGO(S): FISIOTERAPEUTA 

 

 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'D'. “A construção da Rede de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador 
(RENAST) no SUS, para implementar as ações de uma atenção diferenciada para os trabalhadores na rede de 
serviços de saúde é a principal estratégia adotada pela área Técnica de Saúde do Trabalhador do Ministério da 
Saúde (COSAT), a partir de janeiro de 2003 (O correto é 2003 e não 2019, tornando a 1ª parte incorreta). A 
RENAST está organizada como rede nacional de informação e práticas de saúde: ações assistenciais, de vigilância 
e promoção da saúde, nas linhas de cuidado da atenção básica, da média e alta complexidade ambulatorial, pré-
hospitalar e hospitalar, sob o controle social, nos três níveis de gestão do SUS (2ª parte está correta). Na proposta 
da RENAST, os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CRST) deixam de ser porta de entrada e 
assumem o papel de suporte técnico, polo irradiador da cultura da centralidade do trabalho e produção social das 
doenças, e lócus de pactuação das ações de saúde, intra e intersetorialmente no seu território de abrangência (3ª 
parte está correta). Neste texto, são apresentados uma breve retrospectiva do processo de instituição das ações 
de Saúde do Trabalhador no âmbito do SUS, a descrição dos aspectos organizacionais e operacionais da RENAST, 
nos Estados e municípios e identificados avanços, dificuldades e as perspectivas vislumbradas.” A Política Nacional 

 



da Saúde do Trabalhador (PNST) foi elaborada para definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem 
adotadas pelo SUS, no âmbito federal, estadual e municipal, para garantir o desenvolvimento da atenção integral 
à saúde do trabalhador, com destaque à vigilância, com o objetivo de promover e proteger a saúde dos 
trabalhadores, além de reduzir o adoecimento e a mortalidade em consequência dos modelos de desenvolvimento 
e dos processos produtivos. A Renast compreende uma rede nacional de informações e práticas de saúde, 
organizada com o propósito de implementar ações assistenciais, de vigilância, prevenção, e de promoção da 
saúde, na perspectiva da ST. "Sendo a atuação do fisioterapeuta na saúde do trabalhador, em especial, em 
programas como o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e a Rede Nacional de Atenção 
Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST), em que o profissional já está inserido."  Indefiro recurso, mantenho 
alternativa correta D.  
  

 
CARGO(S): MÉDICO VETERINÁRIO 

 

 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'D'. A alternativa D é correta, pois a leptospirose não exige a participação 
de insetos vetores para a sua transmissão, assim como não existe a presença de animais para completar o ciclo 
de transmissão da doença, pois o agente não necessita passar parte do seu ciclo biológico em diferentes animais 
para completar seu ciclo de vida. Assim, diferentemente das outras alternativas da questão em tela, a leptospirose 
pode ser transmitida diretamente de um animal par outro, sem a necessidade de vetores nem a necessidade do 
agente realizar parte do seu ciclo biológico em outros animais. A leptospirose não é classificada como uma 
metazoonose, nem como uma ciclozoonose, respectivamente. 

 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'B'. No edital do referido concurso, além do item 6, também está citado o 
item 15. Clínica Veterinária, pressuposto que serviu de base para a elaboração da referida questão.  

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'A'. No edital do referido concurso, além do item 6, também está citado o 
item 15. Clínica Veterinária, pressuposto que serviu de base para a elaboração da referida questão, acrescido do 
item 16, onde a ação tóxica do Amitraz, quando acidentalmente aplicado em equinos, encontra-se mais 
detalhadamente esclarecida. 
 

 

 
CARGO(S): MÉDICO CLÍNICO GERAL 

 

 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'E'. A ideia do texto está mantida e a possibilidade de entendimento 
expressa no mesmo é do candidato e não compromete a compreensão da mesma como está na questão, vejamos 
na nota técnica 11/2022. 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/financiamento/nota_tecnica_11_2022.pdf 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE ANOS INICIAIS 

 

 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'D'. O Referencial Curricular Gaúcho afirma que o compromisso com a 
construção do sujeito integral implica, necessariamente, uma prática educacional voltada para a compreensão da 
realidade social, dos direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal, coletiva e ambiental. Nessa 
perspectiva é que são incorporadas como Temas Transversais questões da Ética, da Pluralidade Cultural, do Meio 
Ambiente, da Educação Alimentar e Nutricional, da Saúde e da Orientação Sexual e as Transformações da 
Tecnologia no Século XXI. Esses, entre outros que constituam a formação integral dos sujeitos, corroboram com 
as premissas dos Direitos da Criança e do Adolescente. Isso não significa que tenham que ser criadas novas áreas 
ou disciplinas, pelo contrário, tais temáticas precisam ser incorporadas nas áreas já existentes e no trabalho 
educativo da escola. E essa forma de organizar o trabalho didático que garante a transversalidade.  
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

 

 

 
QUESTÃO: 31 - ANULADA. Houve um erro na digitação da alternativa A, dada como gabarito. Era para ser a 
fórmula molecular do dióxido de carbono ou gás carbônico (CO2) e não a do monóxido de carbono (CO) como 
aparece. Sendo assim, a questão está anulada.  

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'D'. A alternativa incorreta é a D (dada como gabarito), que informa que os 
fungos apresentam queratina na parede celular, quando, na verdade, a substância é a quitina.  

 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/financiamento/nota_tecnica_11_2022.pdf


 
CARGO(S): PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

 

 

 
QUESTÃO: 35 - ANULADA. O texto da frase II transcreve parte do livro "Decifrando a Terra", parte anexada como 
imagem nesta resposta de recurso. Sobre o texto da frase IV, foi retirado do livro "Decifrando a Terra", presente 
nas referências bibliográficas para a confecção da prova. Portanto, o trecho utilizado apresenta certo equívoco, já 
que o capítulo 5 do referido livro apresenta a crosta continental com espessura média que vai de 30 até 80 km, 
enquanto a crosta oceânica apresenta uma variação de espessura média que vai de 5 até 10 km de espessura, 
portanto, anulando a questão.  
 

 

 
 

 

QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'C'. O trecho apresentado na frase presente na letra (C) foi retirado de uma 
obra de grande importância para o estudo da Geografia física, o livro “Decifrando a Terra” - sendo ainda uma 
referência na área e, assim, usada como bibliografia para a elaboração da prova (e da referida questão). A seguir, 
um trecho presente no capítulo 20, página 426: "A maior bacia hidrográfica brasileira é a do Amazonas, com 72% 
da vazão dos rios nacionais, seguida das bacias do Paraná (6,3%), Tocantins (6%), Parnaíba-Atlântico Norte (3%), 
Uruguai (2,5%), Atlântico-Sul e São Francisco (ambas com 1,7%)". TEIXEIRA, Wilson; TOLEDO, M. Cristina Motta 
de; FAIRCHILD, Thomas Rich; TAIOLI, Fabio (org). Decifrando a Terra, p. 426. São Paulo: Oficina de textos, 2000. 
Portanto fica definido, por meio desta resposta, que o gabarito da referida questão será mantido. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE HISTÓRIA 

 

 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'E'. O recurso apresentado menciona que o item II foi considerado como 
correto, porém, segundo o recurso, o conteúdo expresso na assertiva não se refere ao contexto da expansão 
marítima. Portanto, a banca esclarece que a historiografia é clara que, no período da expansão marítima, a “Europa 
era uma região predominantemente rural, onde a cidade estava regredindo e as trocas econômicas, diminuindo”. 
Portanto, a banca indefere o recurso e mantém o gabarito. 
 

 

 
CARGO(S): PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA 

 

 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'D'. Sem analisar questões estruturais, mas sim o uso e o significado, a 
principal diferença entre as condicionais é a possibilidade e probabilidade de elas acontecerem ou não. 

 



- A condicional zero expressa "permanent truths" ("If you mix red and blue, you get purple." – Fato); 
- A primeira, fatos possíveis de acontecer, e com probabilidades realistas de que aconteça ("The weather is perfect. 
If I finish this project early, I'll walk the dog" – Eu sei que posso terminar antes do esperado); 
- A segunda, fala sobre fatos possíveis de acontecer, porém improváveis ("If I didn't have to work, I would walk the 
dog today! The weather is perfect." – Existe a possibilidade de algo acontecer e eu não ter que trabalhar hoje, mas 
eu usar a segunda condicional demonstra que isso seria uma surpresa! Não está planejado e nem é esperado.) 
- Já a terceira é considerada impossível, porque trata de situações do passado (If I didn't have to work, I would 
have traveled with you – a viagem já aconteceu).  
Desta forma, entende-se que se a frase destacada na questão 40 não expressasse uma probabilidade realista, 
estaria na segunda condicional, e não na primeira. 
 
Fontes: SWAN, M. Practical English Usage. 3rd ed. New York: Oxford, 2014.; SCRIVENER, J. Teaching English 
Grammar. Macmillan Publishers Limited, 2010. 
 

 
CARGO(S): NUTRICIONISTA 

 

 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão 35 se refere ao uso adequado de EPis nas diversas 
atividades de UAN. Para a área de estoque, os alimentos necessários para serem preparados em cada turno são 
utilizados os EPIs indicados (botas de PVC e avental de PVC). A recomendação do uso de diferentes tipos de EPis, 
destina-se conforme a área operação, sendo elas: estoque, congelados, refrigerados ou cocção. A questão destina-
se a alimentos da área do estoque, de outro modo, seria mencionado, por exemplo: “Retirar o alimento que será 
preparado das câmaras frias ou freezer”, especificamente para estoque da área de refrigerados ou congelados. 
Também como exemplo para da área de cocção: ”Para a área de cocção, serão utilizados os seguintes EPIs: luvas 
de PVC de 52 cm, botas de PVC, avental de PVC para que as tarefas sejam desempenhadas com total segurança. 
 

 

 
CARGO(S): PROCURADOR JURÍDICO – 20 HORAS, PROCURADOR JURÍDICO – 40 HORAS 

 

 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'E'. As previsões "expressas" de legitimidade ativa para a impetração de 
mandado de segurança coletivo estão arroladas no art. 5º, LXX da Constituição Federal, não constando neste 
dispositivo qualquer referência ao Ministério Público. A alternativa "E" apontada como correta reproduz o texto do 
enunciado da Súmula nº 629 do STJ. 

 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'C'. A referência à "lei de licitações" é suficiente para a compreensão da 
questão proposta. A carta-convite não está contemplada na Lei de Licitações atual. 

 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'C'. No Programa de Direito Municipal constante do edital, consta 
expressamente no item 13: "Decisões do STF em matéria municipal com repercussão geral". Logo a questão não 
aborda matéria estranha ao edital. O julgado o tema 44 o STF decidiu: "A competência técnica do Tribunal de 
Contas do Estado, ao negar registro de admissão de pessoal, não se subordina à revisão pelo Poder Legislativo 
respectivo". Logo, a alternativa C está correta. 

 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'B'. Não cabe mandado de segurança quando há previsão normativa 
expressa sobre o recurso adequado. Logo, a alternativa B permanece como correta.  
 

 

 
CARGO(S): PSICÓLOGO – 20 HORAS, PSICÓLOGO – 40 HORAS 

 

 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'A'. De acordo com o manual técnico do teste, o percentil 15 deve ser 
classificado como inferior. O percentil e sua respectiva classificação não se alteram, independentemente da tabela 
de referência que seja utilizada (faixa etária, escolaridade, etc.). Portanto, mantém-se a alternativa A.  

 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com o manual técnico do teste, a dificuldade em reconhecer 
eventos negativos está associada à faceta Depressão, quando muito baixa. Portanto, mantém-se a alternativa B. 

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com o manual técnico do teste, o teste que não faz parte da 
bateria TSP é Dígitos. Portanto, mantém-se a alternativa E. 

 

  
 


