ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO
CONCURSO PÚBLICO - Nº 001/2016
A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAPORANGA e a CONTEMAX CONSULTORIA , no uso das atribuições que a cada um
compete, torna público o RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS interpostos em
face dos gabaritos preliminares, na forma abaixo:
INS
C.
4109

CANDIDATO(A)

CARGO

QUESTÃO

RESULTA-DO

FUNDAMENTAÇÃO
Conhece do recurso, por ser
tempestivo, e, no mérito, nega-lhe
provimento,
pois,
claramente
encontramos
preposições
repetidas, a exemplo do segundo
segmento: preposições: debaixo
de (2 vezes) e sob (1 vez); terceiro
segmento: preposições: por cima
de e depois de.
Portanto, o recurso apresentado
pelo candidato em epígrafe servirá
de paradigma para todos os
recursos de igual teor e diante do
exposto, a comissão elaboradora
da prova julga o argumento
apresentado
no
recurso
IMPROCEDENTE e INDEFERE o
pedido do candidato, mantendo o
gabarito preliminar divulgado.
Ausência de fundamentação.

Wendeyson Gomes
Ferreira

Engenheiro
Civil

01

INDEFERIDO

1939

Jocileide Gomes Leite

02

INDEFERIDO

3051

Maria Gracielle Lemos
Rodrigues

Professor de
Educação
Fundamental I
Biomédico

03

INDEFERIDO

1282

Francisca Araújo dos
Santos

04

DEFERIDO

Técnico de
Enfermagem

Conhece do recurso, por ser
tempestivo, e, no mérito, nega-lhe
provimento, pois, o poema se inicia
com o eu e se encerra com o aqui.
Ao mesmo tempo que o eu lírico
está encerrado no mundo, cercado
por infinitas camadas, ele também
encerra o mundo e é o centro para
o qual tudo converge, até a luz das
estrelas mais distantes.
Portanto, o recurso apresentado
pelo candidato em epígrafe servirá
de paradigma para todos os
recursos de igual teor e diante do
exposto, a comissão elaboradora
da prova julga o argumento
apresentado
no
recurso
IMPROCEDENTE e INDEFERE o
pedido do candidato, mantendo o
gabarito preliminar divulgado.
Conhece do recurso, por ser
tempestivo, e, no mérito mudamos
o gabarito de A para D.
Portanto, o recurso apresentado
pelo candidato em epígrafe servirá
de paradigma para todos os

3051

Maria Gracielle Lemos
Rodrigues

Biomédico

05

INDEFERIDO

1939

Jocileide Gomes Leite

Ensino
Fundamental I

06

INDEFERIDA

2087

José Junior Pereira da
Costa
Amanda Alice da Silva
Lima

Facilitador

08

Indeferido

ACS-50

09

INDEFERIDO

166

recursos de igual teor e diante do
exposto, a comissão elaboradora
da prova julga o argumento
apresentado
no
recurso
PROCEDENTE e DEFERE o
pedido do candidato, mudando o
gabarito preliminar divulgado.
Conhece do recurso, por ser
tempestivo, e, no mérito, nega-lhe
provimento, pois De acordo com
AZEREDO, José Carlos de.
Gramática Houaiss da Língua
Portuguesa. 2.ed. São Paulo:
Publifolha, 2008, pois a troca foi
possível porque “asas” e “bicos”
são partes das aves. Trata-se da
sinédoque (tipo particular de
metonímia em que a palavra que
designa o todo é substituída pela
que indica uma parte desse todo.).
Portanto, o recurso apresentado
pelo candidato em epígrafe servirá
de paradigma para todos os
recursos de igual teor e diante do
exposto, a comissão elaboradora
da prova julga o argumento
apresentado
no
recurso
IMPROCEDENTE e INDEFERE o
pedido do candidato, mantendo o
gabarito preliminar divulgado.
Conhece do recurso, por ser
tempestivo, e, no mérito, nega-lhe
provimento, pois De acordo com
AZEREDO, José Carlos de.
Gramática Houaiss da Língua
Portuguesa. 2.ed. São Paulo:
Publifolha, 2008, pois em “... Um
turbilhão de asas e bicos” há a
figura de estilo chamada hipérbole
(exagero intencional, que visa a
impressionar o leitor/ouvinte). As
galinhas disputando o milho não
produzem,
literalmente,
um
turbilhão
(=
redemoinho;
movimento circular rápido, muito
intenso).
Portanto, o recurso apresentado
pelo candidato em epígrafe servirá
de paradigma para todos os
recursos de igual teor e diante do
exposto, a comissão elaboradora
da prova julga o argumento
apresentado
no
recurso
IMPROCEDENTE e INDEFERE o
pedido do candidato, mantendo o
gabarito preliminar divulgado.
Indefere-se
recurso
insuficientemente fundamentado
Conhece do recurso, por ser
tempestivo, e, no mérito, nega-lhe
provimento, pois, o falante sabe
“falar” e, embora não domine a
variedade
padrão,
domina
perfeitamente
a
gramática
internalizada
(estrutura
de
funcionamento) da língua, o que

1213

Fernanda Veriato de
Sousa

Fisioterapeuta

11

INDEFERIDA

1726

Jailma Alves de
Sousa

Advogado

12

INDEFERIDO

2744

Marcelina Brunet
Crizanto Diniz Mendez

Fiscal de
Tributos
Municipais

13

INDEFERIDO

Marcelina Brunet
Crizanto Diniz Mendez

Fiscal de
Tributos
Municipais

14

2744

lhe permite comunicar-se com
clareza, expressividade e senso
crítico.
Portanto, o recurso apresentado
pelo candidato em epígrafe servirá
de paradigma para todos os
recursos de igual teor e diante do
exposto, a comissão elaboradora
da prova julga o argumento
apresentado
no
recurso
IMPROCEDENTE e INDEFERE o
pedido do candidato, mantendo o
gabarito preliminar divulgado.
Conhece do recurso, por ser
tempestivo, e, no mérito, nega-lhe
provimento, pois é claro que temos
as alternativas II e III como
corretas, ficando explícito que a
alternativa e não causaria dúvida
quanto à resposta correta da
questão, pois não existe alternativa
IIII e a alternativa em questão não
contempla as proposições II e III.
Portanto, o recurso apresentado
pelo candidato em epígrafe servirá
de paradigma para todos os
recursos de igual teor e diante do
exposto, a comissão elaboradora
da prova julga o argumento
apresentado
no
recurso
IMPROCEDENTE e INDEFERE o
pedido do candidato, mantendo o
gabarito preliminar divulgado.
Indefere-se
recurso
insuficientemente fundamentado.

A negação da afirmação:
: “Se eu não podia
andar, então minhas pernas
param.”
é
“Eu não podia andar e
minhas pernas não pararam.”
INDEFERIDO

O item trata de um processo de
associação de dados que pode ser
feito utilizando um diagrama
matricial (tabela). Além disso, o
mesmo estabelece uma relação
entre quantidades e valores
percentuais.
Pelos dados do problema, vem
que:
• 80% dos alunos são
menores de idade, assim
20% são maiores;
• 36% são mulheres, logo
64% são homens;
• 1/4 de 64% = 16% são
homens maiores de idade,
logo o percentual de
homens menores de idade
é 64% - 16% = 48%.
• Se 16% são homens
maiores de idade, então o

percentual de mulheres
maiores de idade é 20% 16% = 4%.
• Se 4% são mulheres
maiores de idade, então
36% - 4% = 32% são
mulheres
menores
de
idade.
Os dados podem ser organizados
na tabela a seguir:
Menor de idade

Maior de idade

48%
32%

16%
4%

80%

20%

A porcentagem dos maiores de
idade que são mulheres é

2744

Marcelina Brunet
Crizanto Diniz Mendez

Fiscal de
Tributos
Municipais

15

INDEFERIDO

1282

Francisca Araújo dos
Santos

Técnico de
Enfermagem

15

INDEFERIDO

Cassio Alberto Pereira
Arruda

Assistente
Administrativ
o

17

Anagelica Madeiro
Neves

Odontólogo

20

519

269

Uma pessoa pode concorrer às
vagas de cotas especiais de um
determinado concurso se for
deficiente ou se for idoso e
doente. Assim, uma pessoa não
poderá concorrer às vagas de
cotas especiais desse concurso,
se não for deficiente, não for
idoso ou não for doente.
Lembres-se que

A afirmação “Se Alberto é
inteligente, então ele é bem
sucedido.” é equivalente a “Se
Alberto não é bem sucedido,
então ele não é inteligente.”.
Gabarito: A

DEFERIDO

DEFERIDO

A comissão reconhece recurso por
ter sido interposto a tempo e modo
e no mérito, deferindo provimento
de alteração da alternativa (B) para
alternativa (E) - Nenhuma das
alternativas da questão.
A empresa conjunta Vale e a angloaustraliana BHP (joint venture) são os
donos da mineradora na qual houve
rompimento de uma barragem, em
Mariana
(MG).
Portanto,
a
comissão elaboradora da prova
julga o argumento apresentado no
recurso procedente o pedido do
candidato.
A comissão reconhece recurso por
ter sido interposto a tempo e modo
e no mérito, deferindo provimento
de alteração da alternativa (A) para
alternativa (C).

Na questão supra, foi solicitado que
marcasse a alternativa incorreta a
respeito dos
Jogos Parapan
Americanos 2015
Apenas as afirmativas I e III estão
incorretas.
I - O Brasil não terminou em
segundo lugar no Para Pan de
Toronto, mas em primeiro lugar no
quadro de medalhas; No item III,
não há a citação do país referente
a potência do paradesporto com
Investimentos, população ampla,
formação de ídolos e a falta de
inclusão no mercado de trabalho,
sendo incorreta a afirmativa.
Portanto, a comissão elaboradora
da prova julga o argumento
apresentado
no
recurso
procedente.
151

Almir R. da Silva
Lopes

Engenheiro
Agronomo

35

INDEFERIDO

A questão não deixa brechas para a
falta de compreensão referente ao
questionamento.

3051

Maria Gracielle Lemos
Rodrigues

Biomédico

29

INDEFERIDO

3051

Maria Gracielle Lemos
Rodrigues
Maria Gracielle Lemos
Rodrigues

Biomédico

31

DEFERIDO

Biomédico

32

INDEFERIDO

3051

Maria Gracielle Lemos
Rodrigues

Biomédico

38

INDEFERIDO

2138

José Ricardo
Marinheiro Rodrigues

Biomédico

40

A assertiva ‘e’ está errada, pois as hifas
e conídios transformam-se em células
de leveduras pequenas ovais com
brotamentos e não esféricas e
alongadas. E a ‘d’ está correta, pois ele
é um fungo dimórfico exigente,
devendo ser cultivado em meios
enriquecidos.
Erro de digitação atrapalhou a
compreensão da questão.
A numeração das opções, não altera a
ordem crescente, dando a entender que
a ultima opção é a número III.
O fundamento não se relaciona a
questão, a tornando sem fundamento.
Tendo por base que a alternativa
incorreta fala que “d) Existem dados na
literatura que mostram que 2 horas de
contato são suficientes para que o
indivíduo se infecte”. E sabe-se que é o
tempo maior que 2 horas de contato
para que o individuo seja infectado.
Indefere-se
recurso
insuficientemente fundamentado

3779

Saneide Raquel de
Sousa Farias Ferreira

Farmacêutico

35

2433

Kívia Gabriella Gomes
Muniz
Kívia Gabriella Gomes
Muniz

Odontólogo

35

Indeferido

Odontólogo

40

Indeferido

Wendeyson Gomes
Ferreira

Engenheiro
Civil

27

3051

2433

4109

Indeferido

DEFERIDO

DEFERIDA

Defere a anulação da questão em
virtude que no RDC 20/2011 Art. 8º
Em situações de tratamento prolongado
a receita poderá ser utilizada para
aquisições posteriores dentro de um
período de 90 (noventa) dias a contar
da data de sua emissão, e não 60 dias
como consta na alternativa.
Indefere-se
recurso
insuficientemente fundamentado
Indefere-se
recurso
insuficientemente fundamentado
Alteração do gabarito da letra C para a
letra A.

4109

Wendeyson Gomes
Ferreira
Wendeyson Gomes
Ferreira

Engenheiro
Civil
Engenheiro
Civil

31

DEFERIDA

39

DEFERIDA

3638

Rita de Cássia de
Araújo Bidô

Nutricionista

22

Deferido

23
1641

Adirliany Soares Neves
Isabela Carla Vale
Rodrigues

Nutricionista
Nutricionista

23
28

ANULADA. Atribui-se o ponto a todos
os candidatos, independe temente da
interposição de recursos.
A alternativa correta é a letra A

Deferido

Segundo a RCD 52/2009, afirma
que o controle de vetores e
pragas devem ser feito com
periodicidade mínima de um
mês.
QUESTÃO ANULADA

3638

Rita de Cássia de
Araújo Bidô

Nutricionista

30

1641

Isabela Carla Vale
Rodrigues
Rita de Cássia de
Araújo Bidô

Nutricionista

34

Nutricionista

35

Rita de Cássia de
Araújo Bidô
Rita de Cássia de
Araújo Bidô

Nutricionista

37

ANULADA. Atribui-se o ponto a todos
os candidatos, independe temente da
interposição de recursos.
A alternativa correta é a letra E

Nutricionista

38

A alternativa correta é a letra A

1198

Fernanda Ferreira
Nóbrega

Enfermeiro

21

1198

Fernanda Ferreira
Nóbrega

Enfermeiro

35

262

Ana Virginia Gomes
Barros
Ana Virginia Gomes
Barros
Ana Virginia Gomes
Barros
Ana Virginia Gomes
Barros
Francisca Araújo dos
Santos

Técnico de
Enfermagem
Técnico de
Enfermagem
Técnico de
Enfermagem
Técnico de
Enfermagem
Técnico de
Enfermagem

22

A alternativa correta é a letra A.

23

A alternativa correta é a letra A.

24

A alternativa correta é a letra E.

26

A alternativa correta é a letra C.

35

Indeferido

1282

Francisca Araújo dos
Santos

Técnico de
Enfermagem

40

Indeferido.

2394

Karmen Gouveia
Correia de Oliveira

Psicólogo

21

INDEFERIDO

4109

3638

3638
3638

262
262
262
1282

Alteração do gabarito da letra B para a
letra A
Defere a questão por haver duas
alternativas corretas.

LETRA E (Segundo Krause 2013, a
oferta de sódio ao paciente com
hiponatremia deve ser inferior a 2,5.
A alternativa correta é a letra Letra B.

INDEFERIDO

DEFERIDO

É adequado abordar o assunto, pois o
conteúdo programático, no item 4.
Trata sobre a atuação do enfermeiro no
centro cirúrgico, de forma que estudos
relatam que existe uma preferencia pela
realização do procedimento nos centros
cirúrgicos. De modo que indefere o
recurso.
Questão deferida pelo fato de possuir
duas alternativas corretas.

A alternativa correta é a letra D. A
afirmativa da letra D : Lavar sempre
as mãos antes do manuseio
de qualquer dispositivo, está
correta segundo a ANVISA e outros
autores.
a afirmativa da letra D, está correta,
onde afirma que: o leite materno é
fonte de anticorpos durantes os
primeiros seis meses.O tempo do
aleitamento
materno
é
independente do tempo que o
lactente recebe anticorpos materno
Prezados candidatos, em resposta ao
recursos interposto para esta questão,
temos a esclarecer que o Sistema Único
de Saúde está fundamentado nas

doutrinas
da
universalidade,
integralidade e equidade, ou seja,
assegura as ações e serviços de todos
os níveis de acordo com a
complexidade que cada caso requeira.
Portanto, recurso indeferido.
3931

Thays Rochelle
Carvalho de Figueiredo

Psicólogo

36

Indeferido

O acolhimento, a gestão
participativa, a ambiência e a
clínica ampliada são alguns
exemplos das estratégias que
norteiam o trabalho da Política
Nacional de Humanização.

2394

Karmen Gouveia
Correia de Oliveira

Psicólogo

38

DEFERIDO

Prezados candidatos em resposta ao
recurso interposto, para esta questão,
temos a esclarecer que, de acordo com
o Art. 4º da Lei 10.216 publicado em
06 de abril de 2001, que dispõe sobre a
proteção e os direitos das pessoas
portadoras de transtornos mentais e
redireciona o modelo assistencial em
saúde mental, a internação, em
qualquer de suas modalidades, só será
indicada quando os recursos extrahospitalares
se
mostrarem
insuficientes, o que torna o item “D”
também incorreto. Dessa forma, o
gabarito deve ser alterado de “E” para
“B”. Portanto, recurso deferido.

1830

Jerry Kácio Oliveira
Pereira
Jerry Kácio Oliveira
Pereira

Fisioterapeuta

22

DEFERIDO

Fisioterapeuta

32

INDEFERIDO

1830

Jerry Kácio Oliveira
Pereira

Fisioterapeuta

35

INDEFERIDO

1846

Jéssica Roque Juvito

21

Deferido

Alternativa correta é a letra A

1846

Jéssica Roque Juvito

22

Deferido

Alternativa correta é a letra D

1846

Jéssica Roque Juvito

23

Deferido

Alternativa correta é a letra A

1846

Jéssica Roque Juvito

Técnico em
Laboratório
Técnico em
Laboratório
Técnico em
Laboratório
Técnico em
Laboratório

26

Deferido

1846

Jéssica Roque Juvito

29

Deferido

1846

Jéssica Roque Juvito

30

Deferido

Alternativa correta é a letra E

1846

Jéssica Roque Juvito

Técnico em
Laboratório
Técnico em
Laboratório
Técnico em

C (Bureta é um turbo de vidro
calibrado
que
serve
para
o
escaneamento de soluções padrão,
utilizadas em titulações. E a proveta é
um cilindro graduado que serve para
medir e transferir líquidos.)
Alternativa correta é a letra A

31

Deferido

Alternativa correta é a letra E

1830

Defere a questão por haver duas
alternativas corretas.
A questão é clara ao perguntar em qual
a região do sarcolema onde ocorre a
sinapse com a fibra nervosa, e não
onde ocorre a sinapse entre o
sarcolema e o terminal axonal.
É dito que o paciente foi encaminha
para
exercícios
de
reexpansão
pulmonar, antes de realizar exercícios
respiratório, deve-se então realizar
exames respiratórios, a questão
pergunta justamente qual pré-requisito
não se faz necessário para que se possa
eleger o melhor exercício respiratório,
no caso o pré-requisito são os exames
apontados nas alternativas para que
então possa ser avaliado qual o melhor
exercício.

1846

Jéssica Roque Juvito

1846

Jéssica Roque Juvito

1846

Jéssica Roque Juvito

1846

Jéssica Roque Juvito

2117

José Osfanio da Silva

2117

Laboratório
Técnico em
Laboratório
Técnico em
Laboratório
Técnico em
Laboratório
Técnico em
Laboratório

35

Deferido

Alternativa correta é a letra C

37

Deferido

Alternativa correta é a letra B

39

Deferido

Alternativa correta é a letra D

40

Deferido

Alternativa correta é a letra B

Agente
Municipal de
Trânsito

22

Indeferido

José Osfanio da Silva

Agente
Municipal de
Trânsito

23

Indeferido

2727

Manoel Juscicleide
Soares Ribeiro

Agente
Municipal de
Trânsito

25

Deferido

2117

José Osfanio da Silva

Agente
Municipal de
Trânsito

30

Deferido

2117

José Osfanio da Silva

Agente
Municipal de
Trânsito

40

Deferido

No CTB ART. 17, compete a JARI
encaminhar aos órgãos e entidades
executivos de trânsitos e executivos
rodoviários informações a respeito de
problemas observados nas atuações e
apontados em recursos e que se repita
sistematicamente. Alternativa correta é
a letra D.
Na educação de trânsito deverá ser
promovido obrigatoriamente em todos
os níveis de ensino, devendo os órgãos
planejar,
facultativamente,
ações
coordenadas.
Alternativa correta é a letra A.
A placa de regulamentação R-6A
proibido estacionar de acordo com a
CTB e terminantemente proibido
estacionar sendo assim o senhor
Ricardo citado na questão não podem
fazer o estacionamento na área que
tenha a indicação da placa R-6A .
Alternativa correta é a letra E
De acordo com CTB a LEI Nº 9.503
CAPÍTULO XVI, das penalidades do
Artigo 259 I,
Não existe no CTB a infração
denominada Levíssima ou com 2
pontos.
Alternativa correta é a letra A.
De acordo com PHTLS 7º EDIÇÃO,
capitulo – 6, não se aplicam nenhum
movimento ao paciente com suspeita
de trauma.
Alternativa correta é a letra A.

166

Amanda Alice da
Silva Lima

ACS-50

26

Indeferido

166

Amanda Alice da Silva
Lima

ACS-50

35

Indeferido

3178

Maria
Joseane
Roberta de Almeida

Assistente de
Gabinete
Dentário

23

Indeferido

Ante
a
ausência
fundamentação,
opina-se
indeferimento do recurso.

2742

Marcelandia Trajano
de Sousa

Assistente
Administrativ
o

21

INDEFERIDO

O pedido de anulação da Questão
21, solicitado pela candidata acima
mencionado.
Conceitos
de
hardware e software fazem parte
do conteúdo programático contido
no edital do concurso - Conceitos

Em relação à hanseníase, o item II
está incorreto. Vejamos a redação:
III- Ocorre através do contato
indireto
com
doentes
sem
tratamento,
pois
estes,
não
eliminam os bacilos através de
secreções nasais e gotículas da
fala, tosse e espirro.
Recurso sem fundamento.

de
pelo

Básicos de Informática, onde se lê
no edital: “IV - Conhecimentos
Específicos
(Informática):
Conceitos Básicos, digitação
básica, teclas especiais (teclas
de
atalho)”....
Portanto,
o
resultado
deverá
permanecer
inalterado e a questão deverá
permanecer validada, não sendo
seus fundamentos coerentes com
o recurso pretendido.
1439

Geovane da Silva
Miguel

Assistente
Administrativ
o

25

INDEFERIDO

878

Edicarla Bezerra
Carneiro

Assistente
Administrativ
o

35

INDEFERIDO

1556

Hermerson Luiz Soares
de Sousa

Assistente
Administrativ
o

37

DEFERIDO

1439

Geovane da Silva
Miguel

Assistente
Administrativ
o

38

DEFERIDO

O pedido de anulação da Questão
21, solicitado pelo candidato acima
mencionado.
Conceitos
de
hardware e software fazem parte
do conteúdo programático contido
no edital do concurso - Conceitos
Básicos de Informática, onde se lê
no edital: “IV - Conhecimentos
Específicos
(Informática):
Conceitos Básicos, digitação
básica, teclas especiais (teclas
de
atalho)”....
Portanto,
o
resultado
deverá
permanecer
inalterado e a questão deverá
permanecer validada, não sendo
seus fundamentos coerentes com
o recurso pretendido.
O pedido de anulação da Questão
21, solicitado pelo candidato acima
mencionado.
Conceitos
de
hardware e software fazem parte
do conteúdo programático contido
no edital do concurso - Conceitos
Básicos de Informática, onde se lê
no edital: “IV - Conhecimentos
Específicos
(Informática):
Conceitos Básicos, digitação
básica, teclas especiais (teclas
de
atalho)”....
Portanto,
o
resultado
deverá
permanecer
inalterado e a questão deverá
permanecer validada, não sendo
seus fundamentos coerentes com
o recurso pretendido.
O pedido de anulação da
Questão
37,
solicitado
pelo
candidato acima mencionado, pois
a mesma apresenta em seu corpo
de texto um erro de digitação ou
um ERRO MATERIAL que pode
ocasionar
confusão
de
entendimento ou má interpretação
da mesma. Com isso, a Questão
37 deverá ser anulada, conforme
análise da banca avaliadora.
O pedido de anulação da
Questão 38, solicitado pelos
candidatos acima mencionados,
pois a mesma apresenta em seu
corpo de texto um erro de digitação
ou um ERRO MATERIAL que pode
ocasionar
confusão
de
entendimento ou má interpretação
da mesma. Com isso, a Questão
38 deverá ser anulada, conforme

análise da banca avaliadora.
3506

Phillipe Neves
Herculano

Facilitador

21

Indeferido

2389

Karla Simone Augusto
Gervazio

Facilitador

33

Indeferido

3506

Phillipe Neves
Herculano

Facilitador

34

Indeferido

1709

Jackson de Figueiredo
Ricardo

Facilitador

35

Indeferido

2705

Magno Lopes Ramalho

Facilitador

39

Deferido

1563

Hércules Demésio
Santos

Monitor

21

Indeferido

I - a proteção à família, à
maternidade,
à
infância,
à
adolescência e à velhice; CERTO
II - o amparo às crianças e
adolescentes de todas as faixas
econômicas; ERRADO
III - a promoção da integração ao
mercado de trabalho; CERTO
IV - a habilitação e reabilitação das
pessoas portadoras de deficiência
e a promoção de sua integração à
vida comunitária; CERTO
V - a garantia de um meio mínimo
de benefício mensal à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso
que comprovem não possuir meios
de prover à própria manutenção ou
de tê-la provida por sua família.
ERRADO
O CadÚnico – ou Cadastro Único
para Programas Sociais – é um
sistema que contém informações
sobre as famílias brasileiras de
baixa renda agrupadas em um só
lugar. São famílias de baixa renda
aquelas que possuem meio salário
mínimo
mensal
por
pessoa
integrante da mesma ou aquelas
em que a renda total mensal é de
até três salários mínimos. São
essas as famílias que vivem em
estado de pobreza ou extrema
pobreza e precisam do auxílio do
governo para conseguirem suprir
algumas
necessidades,
preferencialmente, as básicas.
Através do CadÚnico, essas
famílias então, tem a possibilidade
de ingressarem em programas
sociais promovidos pelo Governo
Federal.
Sobre o Centro de Referência da
Assistência Social – CRAS, é
correto afirmar que o mesmo não
atua com indivíduos, já que sua
finalidade
objetiva
é
prestar
assistência
sociofamiliar
e
comunitário às famílias.
Os serviços de habilitação e
reabilitação na comunidade das
pessoas com deficiência não são
considerados serviços de proteção
social básica de assistência social.
Art. 1º É instituído o Estatuto do Idoso,
destinado a regular os direitos
assegurados às pessoas com idade igual
ou superior a sessenta anos. Resposta
correta é a letra A.
I - a proteção à família, à
maternidade,
à
infância,
à
adolescência e à velhice; CERTO
II - o amparo às crianças e
adolescentes de todas as faixas
econômicas; ERRADO

III - a promoção da integração ao
mercado de trabalho; CERTO
IV - a habilitação e reabilitação das
pessoas portadoras de deficiência
e a promoção de sua integração à
vida comunitária; CERTO
V - a garantia de um meio mínimo
de benefício mensal à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso
que comprovem não possuir meios
de prover à própria manutenção ou
de tê-la provida por sua família.
ERRADO
Sobre o Centro de Referência da
Assistência Social – CRAS, é
correto afirmar que o mesmo não
atua com indivíduos, já que sua
finalidade
objetiva
é
prestar
assistência
sociofamiliar
e
comunitário às famílias.
Os serviços de habilitação e
reabilitação na comunidade das
pessoas com deficiência não são
considerados serviços de proteção
social básica de assistência social.
Art. 1º É instituído o Estatuto do Idoso,
destinado a regular os direitos
assegurados às pessoas com idade igual
ou superior a sessenta anos. Resposta
correta é a letra A.

1563

Hércules Demésio
Santos

Monitor

34

1563

Hércules Demésio
Santos

Monitor

35

1563

Hércules Demésio
Santos

Monitor

39

1726

Jailma Alves de Sousa

Advogado

26

Indeferido

1726

Jailma Alves de Sousa

Advogado

28

Indeferido

2107

José Maria da Silva

Advogado

34

Indeferido

De acordo com o que dispõe a Lei
n.º 7.347/1985, especificamente, o
seu artigo 5º, não podemos afirmar
que“têm legitimidade para propor a
ação principal e a ação cautelar,
em sede de Ação Civil Pública, o
Ministério Público; a Defensoria
Pública; a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios; os
Partidos Políticos; a autarquia,
empresa pública, fundação ou
sociedade de economia mista; e a
associação que preencha os
requisitos exigidos”, porque os
partidos políticos não possuem
essa legitimidade.
A única alternativa correta é a “B”,
pois está em consonância com o
artigo 2º, da Lei n.º 8.429/1992. A
alternativa “C” está incorreta em
razão da expressão “desde que
estejam no exercício de suas
funções” não constar nos termos
do artigo 4º da legislação em
referência.
Conforme a legislação tributária no
ordenamento jurídico brasileiro,a
única alternativa correta é a “D”,
pois está em consonância com os
exatos termos do artigo 179, do
Código Tributário Nacional. Por
outro lado, as demais assertivas
estão incorretas pelo fato de
encontrarem-se em desacordo com
a referida legislação.

2031

José Djamilson Batista
de Araújo

Auditor
de
Tributos
Municipais

24

Indeferido

2031

José Djamilson Batista
de Araújo

Auditor
de
Tributos
Municipais

29

Indeferido

2031

José Djamilson Batista
de Araújo

Auditor
de
Tributos
Municipais

33

INDEFERIDO

2031

José Djamilson Batista
de Araújo

Auditor
de
Tributos
Municipais

38

INDEFERIDO

A única alternativa correta é a “E”,
pois está em consonância com o
artigo 64, §2º, da Lei n.º
8.666/1993. As alternativas “A”, “B”
e “C” estão incorretas, pois
encontram-se em desacordo com a
legislação
em
referência.
A
expressão “em ordem alfabética”
está incorretamente substituindo o
termo “cronológico” naassertiva “A”
(art. 60, da Lein.º 8.666/1993). Já
na afirmativa “B”, verifica-se a
ausência de dois requisitos, quais
sejam:
os
nomes
dos
representantes das partes e o ato
que autorizou a sua lavratura (art.
61, da Lein.º 8.666/1993). Por
último, na alternativa “C”, observase a falta da tomada de preços
como
situação
em
que
o
instrumento
de
contrato
é
obrigatório (art. 62, da Lei n.º
8.666/1993).
De acordo com a legislação
vigente, a doutrina majoritária e a
jurisprudência dos tribunais, na
afirmativa II não há nenhuma
expressão ou termo que a torne
incorreta.
Nesse
sentido,
o
professor
Alexandre
Mazza
disciplina que o“poder disciplinar
consiste na possibilidade de a
Administração aplicar punições aos
agentes públicos que cometam
infrações funcionais”.
. A comissão reconhece recurso
por ter sido interposto a tempo e
modo e no mérito, negando
provimento
de
alteração
e
mantendo
a
alternativa
(E)
conforme gabarito preliminar.
Portanto, a comissão elaboradora
da prova julga o argumento
apresentado
no
recurso
IMPROCEDENTE o pedido do
candidato, mantendo o gabarito
preliminar
divulgado.
Pois
o
conteúdo está contemplado no
Título III do CTN combinado com o
art, 187 da Legislação Tributária do
Município de Itaporanga.
Prevista no edital do concurso
A comissão reconhece recurso por
ter sido interposto a tempo e modo
e no mérito, negando provimento
de alteração e mantendo a
alternativa (A) conforme gabarito
preliminar.
Portanto, a comissão elaboradora
da prova julga o argumento
apresentado
no
recurso
IMPROCEDENTE o pedido do
candidato, mantendo o gabarito
preliminar divulgado. Visto que a
questão está amparada pelo.
Art.172 da Legislação Tributária de

2031

José Djamilson Batista
de Araújo

Auditor
de
Tributos
Municipais

39

INDEFERIDO

2031

José Djamilson Batista
de Araújo

Auditor
de
Tributos
Municipais

40

INDEFERIDO

2744

Marcelina Brunet
Crizanto Diniz Mendez

Fiscal de
Tributos
Municipais

33

INDEFERIDO

2744

Marcelina Brunet
Crizanto Diniz Mendez

Fiscal de
Tributos
Municipais

38

INDEFERIDO

Itaporanga (lei nº11/2005). Prevista
no edital do concurso
A comissão reconhece recurso por
ter sido interposto a tempo e modo
e no mérito, negando provimento
de alteração e mantendo a
alternativa (D) conforme gabarito
preliminar.
Portanto, a comissão elaboradora
da prova julga o argumento
apresentado
no
recurso
IMPROCEDENTE o pedido do
candidato, mantendo o gabarito
preliminar divulgado. A questão se
respalda nos artigos 64, 65,66 ,67
e 68 da Legislação tributária do
Município de Itaporanga. Prevista
no edital do concurso.
A comissão reconhece recurso por
ter sido interposto a tempo e modo
e no mérito, negando provimento
de alteração e mantendo a
alternativa (D) conforme gabarito
preliminar.
Portanto, a comissão elaboradora
da prova julga o argumento
apresentado
no
recurso
IMPROCEDENTE o pedido do
candidato, mantendo o gabarito
preliminar divulgado. Em caso de
penalidade aplica-se a mais
benéfica ao contribuinte, conforme
prescrito no art. 106 do CTN..
. A comissão reconhece recurso
por ter sido interposto a tempo e
modo e no mérito, negando
provimento
de
alteração
e
mantendo
a
alternativa
(E)
conforme gabarito preliminar.
Portanto, a comissão elaboradora
da prova julga o argumento
apresentado
no
recurso
IMPROCEDENTE o pedido do
candidato, mantendo o gabarito
preliminar
divulgado.
Pois
o
conteúdo está contemplado no
Título III do CTN combinado com o
art, 187 da Legislação Tributária do
Município de Itaporanga.
Prevista no edital do concurso
A comissão reconhece recurso por
ter sido interposto a tempo e modo
e no mérito, negando provimento
de alteração e mantendo a
alternativa (A) conforme gabarito
preliminar.
Portanto, a comissão elaboradora
da prova julga o argumento
apresentado
no
recurso
IMPROCEDENTE o pedido do
candidato, mantendo o gabarito
preliminar divulgado. Visto que a
questão está amparada pelo.
Art.172 da Legislação Tributária de
Itaporanga (lei nº11/2005). Prevista
no edital do concurso

2744

Marcelina Brunet
Crizanto Diniz Mendez

Fiscal de
Tributos
Municipais

39

INDEFERIDO

2744

Marcelina Brunet
Crizanto Diniz Mendez

Fiscal de
Tributos
Municipais

40

INDEFERIDO

761

Daniel Roberto de
Sousa Leandro

25

Indeferido

Indefere-se
recurso
insuficientemente fundamentado

761

Daniel Roberto de
Sousa Leandro

Agente de
Desenvolvime
nto
Agente de
Desenvolvime
nto

36

Indeferido

Indefere-se
recurso
insuficientemente fundamentado

1650

Islanny Alvino Leite

Professor de
Ciências

30

INDEFERID
O

A ALTERNATIVA A, SEGUINDO
OS
LIVROS
DE
QUÍMICA
ORGÂNICA,
OBSERVAMOS
CLARAMENTE O CONCEITO DE
QUÍMICA
ORGÂNICA:
“SUBSTÂNCIAS
QUE
APRESENTAM
EM
SUAS
ESTRUTURAS
QUÍMICAS
ÁTOMOS DE CARBONO”, EM
ESPECIAL
PARA
AS
MOLÉCULAS DE CLOROFILA E
HEMOGLOBINA SEGUNDO O
ENUNCIADO E DE FORMA
GERAL
PARA
TODOS
OS
COMPOSTOS ORGÂNICOS, A
BANCA DECIDE INDEFERIR O
RECURSO.
REFERÊNCIAS:
FRANCIS
CAREY, Química Orgânica - 7ª Ed.
2011 - Vol. 1, Editora; AMGH.

1650

Islanny Alvino Leite

Professor de
Ciências

32

INDEFERID
O

A
ALTERNATIVA
E, ESTÁ
CORRETA, AS AFIRMAÇÕES II E
III ESTÃO CORRETAS:
AFIRMAÇÃO
II:
CORRETA:
INDIVIDUOS
COM
PERNAS
LONGAS
GERAM
DESCENDENTES COM PERNAS

A comissão reconhece recurso por
ter sido interposto a tempo e modo
e no mérito, negando provimento
de alteração e mantendo a
alternativa (D) conforme gabarito
preliminar.
Portanto, a comissão elaboradora
da prova julga o argumento
apresentado
no
recurso
IMPROCEDENTE o pedido do
candidato, mantendo o gabarito
preliminar divulgado. A questão se
respalda nos artigos 64, 65,66 ,67
e 68 da Legislação tributária do
Município de Itaporanga. Prevista
no edital do concurso.
A comissão reconhece recurso por
ter sido interposto a tempo e modo
e no mérito, negando provimento
de alteração e mantendo a
alternativa (D) conforme gabarito
preliminar.
Portanto, a comissão elaboradora
da prova julga o argumento
apresentado
no
recurso
IMPROCEDENTE o pedido do
candidato, mantendo o gabarito
preliminar divulgado. Em caso de
penalidade aplica-se a mais
benéfica ao contribuinte, conforme
prescrito no art. 106 do CTN..

LONGAS,
GRAÇAS
A
TRANSMIÇÃO GENÉTICA.
AFIRMAÇÃO III; CORRETA: O
PROCESSO DE MUTAÇÃO PODE
PREJUDICAR OU AJUDAR NO
PROCESSO EVOLUTIVO.
REFERÊNCIAS: SÔNIA GODOY
BUENO CARVALHO LOPES. Bio Volume Único. 2ª Edição. Editora:
Saraiva. 2008.
TODAS
AS
ALTERNATIVAS
ESTÃO CORRETAS, O QUE É
INCOERENTE
COM
O
ENUNCIADO. Questão ANULADA.

1650

Islanny Alvino Leite

Professor de
Ciências

40

Deferido

364

Antonio Manoel da
Silva Filho

21

Deferido

Questão anulada.

2099

José Marcelino Alves
Pereira

Agente de
Desenvolvim
ento Rural
Agente de
Desenvolvim
ento Rural

36

Deferido

Questão anulada.

224

Ana Lúcia da Silva
Nicolau Dominicano

25

Indeferido

Indefere-se
recurso
insuficientemente fundamentado

1939

Jocileide Gomes
Leite

Professor de
Educação
Fundamental
I
Professor de
Educação
Fundamental
I

36

Indeferido

Indefere-se
recurso
insuficientemente fundamentado

