
 

Belo Horizonte, 15 de Setembro de 2016. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito 
Oficial Concurso Público – Edital 01/2016 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. pareceres da banca examinadora sobre recursos de candidatos referentes à 
divulgação do Gabarito provisório das provas objetivas de múltipla escolha, referente ao Concurso 
Público desta Prefeitura, Edital 01/2016. 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01, QUESTÃO Nº 09. RECURSO INDEFERIDO. A matéria solicitada para a 
referida questão encontra-se dentro da Classe de palavras Preposição (e suas flexões e variações). A 
resposta é a alternativa “A” (Na) que se trata da contração da preposição pura EM mais o artigo A. 
 
Lê-se no programa de provas: 
 

Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos diversos (dentre outros, 

charges, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, contos, fábulas, anúncios, artigos científicos e de 

opinião...); Classes de palavras (flexões, classificações e emprego); Pontuação (classificação e emprego); Frase 

(classificações); Período (termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios da oração); Períodos 

compostos por coordenação e subordinação (classificações); Orações reduzidas; Concordância verbal e 

nominal; Regência verbal e nominal; Denotação e conotação; Figuras de linguagem; Vícios de linguagem; 

Pontuação; Novo acordo ortográfico.  

 
Diante do exposto, o recurso está indeferido. Para maiores esclarecimentos, consultar as gramáticas 
tradicionais da Língua Portuguesa no item Preposição. 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 02, QUESTÃO Nº 14 E PROVA DE MATEMÁTICA Nº 06, QUESTÃO Nº 14 
RECURSO DEFERIDO. Altera para alternativa “B”. Considerando a teoria dos conjuntos, a operação de 
diferença entre dois ou mais conjuntos é definida como o conjunto que contém os elementos diferentes 
entre dois ou mais conjuntos. Como o conjunto A é formado apenas pelas letras vogais e B é formado 
pelas letras consoantes, a diferença de B para A (B – A) será o conjunto formado pelos elementos 
contidos apenas no conjunto B e não conjunto A.  
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 03 QUESTÃO Nº 22, PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 
04, QUESTÃO 17 E PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 07, QUESTÃO 27. RECURSO DEFERIDO. A 
QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Foi divulgado como resposta correta a alternativa “D) 09 a 15 anos”, porém 
conforme é possível verificar o publico alvo é de 09 a 14 anos, apesar da vacina poder ser ofertada para 



 

meninas de 15 anos que já receberam a primeira dose. Como não houve essa observação a questão deve 
ser anulada. 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 04, QUESTÃO Nº 11. RECURSO INDEFERIDO. O candidato 
concorda com a resposta divulgada e não faz nenhum pedido ao final, dessa forma mantem-se a resposta 
da questão. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 10, QUESTÃO Nº 01. RECURSO INDEFERIDO. Segue a análise das afirmativas 
da referida questão: 
 
I – O texto sugere que a cultura do homem branco se sobrepôs à cultura indígena.  

VERDADE - No quarto verso, há uma lamentação “Que pena!” seguida de um exemplo de uma 

situação contrária à narrada no início do texto, na qual o português teria sido despido. Tal fato 

sugere que a cultura do homem branco predominou sobre a cultura indígena que já existia em 

terras brasileiras. 

 

II – O texto faz uma intertextualidade com o fato histórico do descobrimento do Brasil.  
VERDADE - Nos dois primeiros versos, o poema retoma o fato da chegada dos portugueses ao Brasil 

(intertextualidade) e narra o fato de os colonizadores terem “vestido” os índios devido ao fato de 

ser haver uma “bruta chuva” na chegada.  

 
III – O título do texto não se refere a erros ortográficos e gramaticais no contexto do poema.  

VERDADE - Independentemente do fato de o candidato sugerir o uso do futuro do pretérito “teria” 

em maior grau de formalidade no lugar do uso do pretérito imperfeito “tinha”, isso não se aplica à 

afirmativa III, pois o texto é uma crítica a alguns aspectos da colonização, não se tratando de falar, 

em seu conteúdo, sobre erros ortográficos e gramaticais em seu conteúdo. Além disso, o gênero 

poema possui “liberdade poética” que se vê desobrigado das normas da gramática, seguindo 

sempre a intencionalidade do autor. 

 
IV – O uso das palavras “vestir” e “despir” sugere uma relação de poder entre povo dominante e povo 
dominado.  

VERDADE - O uso da palavra “vestir” refere-se a quem tem o poder de dominação e o uso da 

palavra “despir” refere-se a quem é dominado. Sendo assim, são as duas palavras que 

estabelecem a relação de poder entre o povo dominante (quem domina) e o povo dominado 

(submisso), não somente a primeira palavra como questiona o candidato. 

 
Diante da análise acima, somente a alternativa D) QUATRO está correta. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 10, QUESTÃO Nº 05. RECURSO INDEFERIDO. A alternativa “B” faz uso da 
figura de linguagem “comparação” que se trata da comparação explícita entre dois itens, direcionada 
pela palavra “como”. No caso, o que está sendo comparado são os cabelos ao ouro. A figura de 
linguagem “personificação” acontece quando se atribui características humanas a seres que não são 



 

humanos. Tal ocorrência aparece apenas na alternativa “A”, pois sorrir é ato humano e não se pode o dia 
fazer isso literalmente. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 10, QUESTÃO Nº 06. RECURSO INDEFERIDO. Não há argumentação do 
reclamante, contudo o enunciado é claro ao solicitar a alternativa em que haja oração em que há sentido 
temporal, ou seja, sentido de tempo.  
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 10, QUESTÃO Nº 07. RECURSO INDEFERIDO. Segundo à gramática tradicional, 
as estruturas dos predicados são: 
 

� Predicado nominal: verbo de ligação mais predicativo do sujeito ou do objeto. 
� Predicado verbal: verbo significativo como núcleo, sem predicativos. 
� Predicado verbo-nominal: verbo significativo (não pode ser verbo de ligação) mais o predicativo 

do sujeito ou do objeto. 
 
A primeira frase possui verbo significativo (chover) e não possui predicativo (característica) nem do 
sujeito e nem do objeto. Predicado verbal. A segunda frase possui verbo de ligação e predicativo do 
sujeito. Predicado nominal. A terceira frase possui verbo significativo (brilhou) e predicativo do objeto 
(aflita). Predicado verbo nominal. A quarta frase possui o verbo significativo e ainda bitransitivo 
(revelaram) e não possui predicativos. 
 
Sendo assim, o recurso está indeferido. Quaisquer dúvidas, consultar as gramáticas tradicionais no que se 
referem aos predicados. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 10, QUESTÃO Nº 10. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. 
Esclarecendo o questionado sobre a alternativa “C”, a mesma possui regência adequada, pois há 
expressão “mais de” seguida do numeral (um) e do substantivo “colega”, indicando reciprocidade, como 
vários reclamantes indicaram em seus recursos, portanto o plural é obrigatório. Os colegas ofenderam a 
si mesmos, o que indica ação recíproca.  
 
Quanto a alternativa “D”, foram encontradas defesas diferentes quanto ao uso da concordância verbal 
relacionada com a porcentagem. Paschoalin e Spadoto, na gramática editada em 1996 (página 257), 
defendem o uso facultativo da concordância, quando a porcentagem vem seguida de substantivo 
determinante. Já Cegalla, na edição de 2008 (página 450), informa que a concordância precisa ser feita 
com o numeral da porcentagem. Bechara, por sua vez, em sua edição de 2010 (página 444), defende o 
que a concordância atual que se faz com o substantivo quando esse está presente. A última orientação é 
a da modernidade, porém, há que se considerar outras edições de estudo dos candidatos. 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 11, QUESTÃO Nº 15 E PROVA DE MATEMÁTICA Nº 15, QUESTÃO Nº 15. 
RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTA ANULADA. Não consta opção correta de resposta para esta 
questão devido à forma como a mesma foi apresenta. 



 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 13, QUESTÃO Nº 12 E PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 
16, QUESTÃO Nº 17. RECURSO INDEFERIDO. Analisando a as afirmativas temos: 
 

I. As mineradoras devem seguir normas técnicas de segurança e estão sujeitas à legislação 
ambiental e licenciamento ambiental. Uma das obrigações é ter um plano de recuperação de 
áreas degradadas pela atividade. 

(Correto – Conforme é possível verificar no site do Ministério do Meio Ambiente, Veja mais 

em http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/minera.pdf) 

 

II. No total 19 pessoas foram mortas devido a tragédia em Mariana. 
(Correto – Conforme é possível verificar foram encontrados 17 corpos e 2 vitimas ainda 

ficaram desaparecidas e foram declaradas mortas. Veja mais em - 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-12/atingidos-por-tragedia-em-

mariana-podem-receber-indenizacao-final-em-2017; 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/11/05/album/1478367687_233844.html#14783676

87_233844_1478368427) 

 

III. O rompimento da barragem do Fundão liberou o equivalente a 25 mil piscinas olímpicas de 
resíduos. A mistura, que era composta, segundo a Samarco, por óxido de ferro, água e muita 
lama, não era tóxica, mas capaz de provocar muitos danos. 

(Correto – A quantidade de rejeito foi de 62 milhões de metros cúbicos, levando em 

consideração que uma piscina olímpica tem 2.500 metros cúbicos, temos o equivalente a 

24.800 piscinas olímpicas. Veja mais em: 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-11/rompimento-liberou-62-milhoes-

de-metros-cubicos-de-rejeitos-diz-mineradora; http://g1.globo.com/minas-

gerais/noticia/2015/11/volume-vazado-em-mariana-equivale-13-da-capacidade-da-

guarapiranga.html) 

 
IV. Os estados que foram afetados pela lama foram Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

(Incorreta – Conforme é fato notório os estados afetados diretamente foram Minas Gerais 

e Espirito Santo) 

 
Analisando as alternativas temos: 
 
[A] A afirmativa III está correta. (Verdadeiro) 
[B] Somente a afirmativa I está correta. (Falso, as afirmativas II e III também estão corretas) 
[C] As afirmativas II e IV estão incorretas. (Falso, somente a afirmativa IV está incorreta) 
[D] Todas as afirmativas estão incorretas. (Falso, as afirmativas I, II e III estão corretas) 
 
A alternativa a ser marcada é a alternativa A. 
 
 
 
 



 

PROVA DE INFORMÁTICA Nº 12, QUESTÃO Nº 30. RECURSO DEFERIDO E PROVA DE INFORMÁTICA Nº 
14, QUESTÃO Nº 30. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. A forma correta do arquivo que representa uma 
planilha do Br Office não está informa dentre as alternativas de resposta. ODF é parte do nome da 
planilha e não do nome do formato do arquivo. 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 13, QUESTÃO Nº 16 E PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 
16, QUESTÃO Nº 21. RECURSO INDEFERIDO. Analisando as afirmativas temos:  
 
Sobre as causas da microcefalia podemos destacar: 
 
I. Malformações do sistema nervoso central.  

(CORRETO – Veja mais em http://www.minhavida.com.br/saude/temas/microcefalia; ) 

 

II. Boa alimentação (nutrição) durante a gravidez.  
(INCORRETO – A Desnutrição é que pode provocar a Microcefalia. Veja mais em 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/microcefalia, http://meucerebro.com/microcefalia-zika-virus-

outras-causas/) 

 

III. Exposição a drogas, álcool e certos produtos químicos na gravidez. 
(CORRETO – Veja mais em http://www.minhavida.com.br/saude/temas/microcefalia; 

http://meucerebro.com/microcefalia-zika-virus-outras-causas/) 

 
IV. Desnutrição grave na gestação. 

(CORRETO – A desnutrição e a desnutrição grave pode causar Microcefalia - Veja mais em 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/microcefalia; http://meucerebro.com/microcefalia-zika-virus-

outras-causas/) 

 
V. Rubéola congênita na gravidez. 

A Rubéola também pode ser uma das causa da microcefalia - Veja mais em 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/microcefalia; http://meucerebro.com/microcefalia-zika-virus-

outras-causas/) 
 
Analisando as afirmativas temos: 
 

Marque a alternativa verdadeira: 

 
[A] Somente a Afirmativa I e III estão corretas. (FALSO – As afirmativas I, III, IV e V estão corretas) 

[B] Todas as afirmativas estão corretas. (FALSO – A afirmativa II está correta) 

[C] Apenas a afirmativa V está incorreta. (FALSO – A afirmativa V está correta) 

[D] A afirmativa IV está correta. (VERDADEIRO – A afirmativa IV está correta) 

 
Assim a resposta correta para a questão é a alternativa “D”. 
 



 

PROVA DE INFORMÁTICA Nº 14, QUESTÃO Nº 25. RECURSO INDEFERIDO. A formatação condicional é 
um recurso e uma funcionalidade especifica no menu do Excel, não podendo ser confundida com outras 
opções. O contexto de Linguagens de Programação não deve ser inserido neste a título de comparação. 
 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 14, QUESTÃO Nº 28. RECURSO INDEFERIDO. A técnica Phishing é utilizada 
com o objetivo de coleta de dados sigilosas de usuários, diferente de Trojan, que normalmente tem a 
intenção de prejudicar o usuário mas, sem a preocupação de coleta dados. 
 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 14, QUESTÃO Nº 29. RECURSO INDEFERIDO. Dada às devidas permissões e 
controle de acesso, os responsáveis pela infraestrutura e segurança da empresa podem conceder acesso 
aos usuários devidamente autenticados, mediante login e senha, mesmo que eles estejam fora do 
ambiente da empresa. 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 16, QUESTÃO Nº 25. RECURSO INDEFERIDO. O edital não previu 
um período de informações que fosse cobrado e sim temas. Veja o programa de provas: 

 
Política e Economia mundiais. Sociedade (música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, televisão, 

educação, saúde, esporte, gastronomia...). História e Geografia mundiais. Descobertas e inovações científicas e 

tecnológicas. Meio ambiente.  

 

Sugestão Bibliográfica: Livros de História e Geografia (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental). Revistas e Jornais de 

ampla circulação nacional. Almanaque Abril. Internet (entre outros, globo.com. abril.com.br. 

inovacaotecnologica.com.br. portal.mec.gov.br. portal.saude.gov.br/portal/saude/default.cfm. g1.globo.com. 

folha.uol.com.br. oglobo.globo.com. cultura.gov.br/site. cinema.uol.com.br. suapesquisa.com. brasilescola.com. 

historiadaarte.com.br). Outras publicações que abranjam o programa proposto. 

 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 16, QUESTÃO Nº 26. RECURSO INDEFERIDO. Os candidatos 
afirmam que não constam no titulo da reportagem consultada que a Líbia é um dos países que tem uma 
saída maior de migrantes, porém conforme é possível destacar a Líbia vem sofrendo com a crise politica, 
após a saída de Kadhafi, o Estado Islâmico assumiu parte do território, provocando diversos ataques e 
dessa forma incentivando a saída da população do país.   
Veja mais em: https://andrearnaldopereira.jusbrasil.com.br/artigos/235814132/a-crise-dos-imigrantes-

cenarios-na-europa-e-no-brasil?ref=topic_feed;  

http://alunosonline.uol.com.br/geografia/crise-migratoria-na-europa.html. 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 16, QUESTÃO Nº 28. RECURSO INDEFERIDO. O candidato alega 
que não foi especificado o tipo de savana, entretanto o fato não foi exigido do candidato, devendo-o 
identificar somente as características gerais dos tipos de vegetação apresentada nas alternativas. 
 
 



 

PROVA ESPECÍFICA DE ADVOGADO Nº 18, QUESTÃO Nº 30. RECURSO INDEFERIDO. O art. 404 da CLT é 
claro e expõe que: “Ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno, considerado este o que for 
executado no período compreendido entre as 22 (vinte e duas) e as 5 (cinco) horas”. 
 
A opção “A”  é incorreta”, uma vez que autoriza o trabalho noturno entre menores de 16 a 18 anos, o que 
não é cabível pelo texto legal. 
 
Ademais, pelo texto legal da CLT, por uma análise simples, vemos que a única opção que diverge das 
demais de forma literal é a opção “A”, tendo todas as outras devidamente contempladas nos arts. 402, 
403, e 403 parágrafo único, todos da CLT. 
 
Por fim, temos que as opções não são afirmações, como dito na peça recursal, mas transcrições literais 
dos artigos (divergindo somente a alternativa incorreta). 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL Nº 20, QUESTÃO Nº 21. RECURSO INDEFERIDO. 

Restauração com amalgama a única retenção é mecânica não se usa cimento em amalgama. 

 
 
PROVA ESPECÍFICA DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL Nº 20, QUESTÃO Nº 27. RECURSO INDEFERIDO. 
Músculo temporal faz parte da face e não bucal e pode ser também osso temporal e não músculo que faz 
parte da face. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ENFERMEIRO Nº 23, QUESTÃO Nº 21. RECURSO INDEFERIDO. Percebe-se que 
houve erro na digitação de Manobra Leopolg para Manobra Leopold, entretanto é fato notório da 
profissão que não existe nenhuma outra manobra com nomenclatura parecida que pudesse ser 
confundida ou indicar resposta contraria a divulgada no gabarito preliminar, por esse motivo mantem-se 
como resposta a alternativa “C”. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ENFERMEIRO Nº 23, QUESTÃO Nº 23. RECURSO INDEFERIDO. De acordo com o 
Ministério da saúde, a vacina BCG após aberta tem validade de 6 horas, se seguidas as orientações de 
conservação e armazenamento. 
Disponível em: Informe Técnico Campanha Nacional de Multivacinação para Atualização da Caderneta 
de Vacinação da Criança e do Adolescente. P. 19. Brasília 2017 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ENGENHEIRO CIVIL Nº 24, QUESTÃO Nº 26. RECURSO INDEFERIDO. O diâmetro 
mínimo do tubulão a ar comprimido não pode ser considerado como 70 cm, pois, há previsão nesse tipo 
de fundação profunda a inserção em seu interior da sua camisa de concreto. Considerando que a 
espessura desta seja de 10 cm, 50 centímetros não são suficientes para a descida do operário. 
 
 



 

PROVA ESPECÍFICA DE ENGENHEIRO CIVIL Nº 24, QUESTÃO Nº 27. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO 
ESTÁ ANULADA.  A resposta à questão acima deveria prever a unidade de medida em centímetros, e não 
em quilo newtons. Por este motivo nenhuma das afirmativas estão corretas. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ENGENHEIRO CIVIL Nº 24, QUESTÃO Nº 29. RECURSO INDEFERIDO. O programa 
proposto previa em seu conteúdo programático conforme se lê abaixo: 
 

Projetos de obras civis: arquitetônicos, estruturais (concreto, aço e madeira), fundações; instalações 
elétricas e hidrosanitárias – elaboração de termos de referência e projetos básicos. Projetos 
complementares: elevadores, ventilaçãoexaustão, ar condicionado, telefonia,prevenção contra incêndio – 
compatibilização de projetos. Especificação de materiais e serviços. Planejamento e programação de obras: 
orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais, BDI e encargos sociais – levantamento de 
quantidades; planejamento e cronograma físico-financeiro – PERT-COM e histograma de mão-de-obra. 
Operação e controle de obra, procedimentos gerenciais e acompanhamento de obras.Organização do 
canteiro de obras – execução de fundações ; alvenaria, estruturas e concreto, aço e madeira, coberturas e 
impermeabilização, esquadrias, pisos e revestimentos, pinturas, instalações (água, esgoto,eletricidade e 
telefonia). Acompanhamento da aplicação de recursos (medições, controle de materiais (cimento, 
agregados aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro etc.), controle de execução 
de obras e serviços, traços e consumos de materiais. Noções de pavimentação de vias, terraplanagem e 
drenagem, hidráulica, hidrologia e solos. Legislação e engenharia legal. Licitações e contratos: legislação 
específica para obras de engenharia civil. Vistoria e elaboração de pareceres. Elaboração de orçamentos. 
Noções de acessibilidade a portadores de deficiência. Normas técnicas (incluindo NBRs atinentes à área) e 
de segurança aplicadas ao trabalho da respectiva área. 
 
Sugestão Bibliográfica: NETTO, A. e outros. Manual de Hidráulica. Editora Edgard Blucher. BORGES, 
Alberto. Prática das pequenas construções. Editora Edgard Blucher. BOTELHO. Manuel Henrique Campos. 
Editora Edgard Bluncher. LIMMER, Vicente Carl. Planejamento, Orçamento e Controle de Projetos e Obras. 

Editora LTC. RDC nº 50, ANVISA, Ministério da Saúde. Critérios para 

edificações na saúde. Outras publicações que abranjam o programa proposto. (grifo nosso) 
 
 

PROVA ESPECÍFICA DE FARMACÊUTICO Nº 25, QUESTÃO Nº 29. RECURSO DEFERIDO. Alterar para 
alternativa “B”. Houve erro na divulgação do gabarito preliminar, devendo ser considerada como 
resposta correta a alternativa “B”. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE FISCAL SANITÁRIO Nº 26, QUESTÃO Nº 22. RECURSO INDEFERIDO. A banca não 
concorda com os argumentos do candidato para tornar “verdadeira” a afirmativa II. 
 

Segundo dicionário Aurélio (https://dicionariodoaurelio.com/produzir) os significados de produzir 

são:  

1 - Criar, gerar, dar;  

2 - Proporcionar, ocasionar; 

3 - Causar, motivar.  

4 - Ser pátria de.  



 

5 - Fazer.  

6 - Compor (falando de obras de engenho).  

7 - Apresentar, exibir.  

8 - Alegar. 

 
Nessa perspectiva, a produção/preparação/confecção ou outro termo que queira de material de 
amostras é de responsabilidade da empresa. Ao fiscal cabe coletar/organizar/encaminhar/enviar as 
mesmas para análise. Se ele fosse produtor das amostras, não seria ele o fiscal e sim o fiscalizado. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL Nº 29, QUESTÃO Nº 22. RECURSO INDEFERIDO. 
Mesmo que possa haver alguma divergência quanto aos limites do poder de polícia, temos que em 
nenhuma doutrina há a consideração do ORÇAMENTO como limite didático/doutrinário de tal poder. 
 
Em contrapartida, temos a maioria dos autores doutrinários (de forma pacificada) bem como a 
jurisprudência atual confirmando os limites ao poder de polícia como a Necessidade, a Proporcionalidade 
e eficácia.  
 
FONTE: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2002. 

FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de direito administrativo. São Paulo: LumenJuris, 13ª ed, 2005. 

GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2009. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2006. 

 
 
PROVA ESPECÍFICA DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL Nº 29, QUESTÃO Nº 23. RECURSO INDEFERIDO. Os 
bens públicos podem ser classificados como Uso Comum do Povo, Uso Especial e Dominicais (conforme 
artigo 99 do Código Civil). 
 
Os bens dominicais são aqueles que, apesar de constituírem o patrimônio público, não possuem uma 
destinação pública determinada ou um fim administrativo específico. 
 
O único exemplo cabível claramente ao caso, é a opção D. 
 
A opção A seria bens de uso especial 
A opção B e C seriam bens de uso comum do povo ou de Domínio Público 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE MÉDICO AUDITOR Nº 30, QUESTÃO Nº 21. RECURSO INDEFERIDO. Diante do 
quadro apresentado pela questão, a única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. A 
orientação é não indicar o uso de medicamentos. Uma vez que: 

Faixa etária: 16 anos 

Sexo: Masculino 

Queixa: Relato de constipação sem nenhuma outra queixa. 

Resultado Exame Parasitológico: Entamoeba díspar   

Indicação: 



 

“Modificações na dieta, aumento da atividade física, maior ingestão de líquidos, auxilio de 

preparados de fibras e reeducação intestinal - evacuar em momentos específicos do dia a fim de 

estabelecer um padrão regular de defecação, o mais apropriado é após as refeições para 

aproveitar o reflexo gastro-cólico - representam a terapêutica de sucesso para a maioria dos 

casos de constipação intestinal crônica.   

International Journal of Nutrology, v.7, n.1, p. 15-20, Jan / Abr 2014 

 

http://revista.fmrp.usp.br/2004/vol37n3e4/8diarreia_constipacao_intestinal.pdf 

 

http://www.abran.org.br/RevistaE/index.php/IJNutrology/article/viewFile/132/145 

 
 
PROVA ESPECÍFICA DE MÉDICO AUDITOR Nº 30, QUESTÃO Nº 23. RECURSO INDEFERIDO. A questão foi 
elaborada de acordo com os resultados apresentados pelo Projeto Diretrizes (Associação Médica 
Brasileira e Conselho Federal de Medicina), que tem por objetivo conciliar informações da área médica a 
fim de padronizar condutas que auxiliem o raciocínio e a tomada de decisão do médico.  
 

 
 
Conforme informado pelo mesmo documento, as informações contidas no projeto devem ser submetidas 
à avaliação e à crítica do médico, responsável pela conduta a ser seguida, frente à realidade e ao estado 
clínico de cada paciente, isto é fato. 



 

 
Porém, o enunciado da questão é claro, direto e objetivo, o mesmo não apresenta a análise de um caso 
específico e sim de uma maneira global a medicação que apresentou melhores resultados contra um 
determinado parasita.  
 
Fonte: Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, apud Quiros-Buelna E. Furazolidone 
and metronidazole for treatment of giardiasis in children. Scand J Gastroenterol Suppl 1989;169:65-9. 
Disponível em:   
<http://www.sbmfc.org.br/media/file/diretrizes/01Abordagem_das_Parasitoses_Intestinais.pdf>. Acesso 
em 14 Set. 2017. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE PSICÓLOGO Nº 35, QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO. A questão busca 
discutir sobre o Desenvolvimento Infantil, mais especificamente acerca da Fase Oral. Dessa forma, a 
redação da questão diz que entre as afirmativas “é possível afirmar que, EXCETO:”; ou seja, há 03 (três) 
afirmativas corretas e 01 (uma) INCORRETA. A proposta é justamente avaliar o conhecimento do 
candidato sobre as fases Oral, Anal e Fálica, e sobre as idades respectivas de cada fase. Desse modo, as 
alternativas,  “[A] A Fase Oral está ligada aos reflexos alimentares, que aponta que a adaptação ao 
mundo e a procura de prazer são profundamente correlacionados”; “[C] O vínculo oral é percebido como 
ponto central do vínculo humano de prazer”, e  “[D] A Fase Oral é definida pela psicanálise como a etapa 
do desenvolvimento onde a libido está organizada sob o primado da zona erógena oral, dando como 
modalidade de relação a incorporação” estão CORRETAS.  
 
Já a alternativa “[B] Refere-se à organização afetiva dos sete primeiros anos de vida” é o nosso “EXCETO”, 
ou seja, a alternativa INCORRETA, pois conforme livro da autora Rappaport aos sete anos de idade a 
criança já passou pelas fases oral e anal, logo, a Fase Oral NÃO SE refere à organização afetiva dos sete 
primeiros anos de vida da criança.   
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Nº 36, QUESTÃO Nº 21. RECURSO INDEFERIDO. Maria 
Montesorri foi pioneira nos estudos e propostas para o desenvolvimento infantil em escolas. Piaget não 
se preocupou com o senso de responsabilidade das crianças, tampouco com a manipulação de objetos na 

educação.  
 
No entanto, essas são as principais características das pesquisas e metodologia proposta por 
Montessourri, o que a tornou conhecida ainda nos anos 1900.  
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Nº 36, QUESTÃO Nº 23. RECURSO INDEFERIDO. No 
programa proposto apresentamos os tópicos “Estrutura/Organização: Educação Escolar”, 

“Didática/Metodologia”, “Planejamento, metodologia e avaliação do processo ensino-aprendizagem”. 

“Projetos de trabalho na prática educativa”, “Teorias de Aprendizagem/Desenvolvimento Humano”.  
 
Desta forma, entendemos que “Jardins de Infância” (como eram chamados os atuais “Centros de 
Educação Infantil”) e seus modelos, estão sim, contidos no programa do edital. Como enunciado, trata-se 



 

dos primeiros modelos de Educação Infantil, e, a proposta de Frobel ainda hoje está presente em muitas 
das escolas do país, podendo ser observadas até mesmo nos Parâmetros Curriculares publicados em 
1998.  
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Nº 36, QUESTÃO Nº 25 E 26. RECURSO INDEFERIDO. 
As questões apresentam temas pertinentes e contempladas no Edital do Concurso.  
 
“Ver os tópicos: (Educação e Legislação). Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS). Lei de diretrizes e 

bases da Educação (LDB) n.º 9394/96. Currículo.” 

 
 
É nosso parecer, S.M.J. 

 
 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 


