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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS TRÊS ARROIOS/RS 
EDITAL Nº 01/2019 

 
RELATÓRIO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O CONTEÚDO DE QUESTÕES 

E O GABARITO PRELIMINAR 
 

A Banca Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos do Município de 
Três Arroios/RS, originado pelo Edital nº 01/2019, torna público, para conhecimento dos 
interessados, após a análise dos recursos interpostos em requerimentos formulados pelos 
candidatos, prolatou as seguintes decisões: 

 
 

1. Ficam anuladas as seguintes questões ante as seguintes justificativas: 
 
QUESTÃO PROVA CARGO 

06 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS FISCAL DE OBRAS E URANISMO 

08 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS FISCAL SANITÁRIO E MEIO AMBIENTE 

RAZÕES DA ANULAÇÃO: 

Devido a um erro material de elaboração, o enunciado requer a alternativa que não seja um 
princípio da política nacional de resíduos sólidos, quando em suas alternativas são apresentados 
três objetivos e somente um princípio da referida política, tornando, assim, incoerente o solicitado 
no comando da questão com as alternativas propostas. A questão não possui alternativa de 
resposta condizente com o enunciado. Pelo exposto, prezando pela lisura do certame, são deferidos 
os recursos e a anulação é o caminho mais coerente ao caso em tela. Recursos deferidos.  Questão 
anulada. É o parecer. 

 
 

QUESTÃO PROVA CARGO 

11 L.PORTUGUESA COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR - VESPERTINO 

RAZÕES DA ANULAÇÃO: 

A questão trata do uso dos Pronomes de Tratamento (conteúdo de língua portuguesa). Como a 
língua não é arbitrária, é passível de mudanças e todos os usuários dessa língua devem estar atentos 
aos seus novos usos. Porém, uma vez que o referido decreto presidencial não havia entrado em 
vigor anteriormente à data da publicação do Edital, consideram-se procedentes os recursos. 
Questão anulada. É o parecer. 

 
 

QUESTÃO PROVA CARGO 

16 L.PORTUGUESA COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR - MATUTINO 

RAZÕES DA ANULAÇÃO: 

A alternativa D não está correta, conforme aduzem os recorrentes, pois afirma que: “A zeugma é a 
omissão de várias palavras pelo fato de elas já terem sido usadas antes de um verbo”. Para evitar a 
repetição sucessiva de termos repetidos, o zeugma garante a omissão destas palavras, sem 
prejudicar o entendimento total da oração, graças ao contexto e aos elementos gráficos que fazem 
parte dada mesma, sem prejudicar o entendimento total da oração, graças ao contexto e aos 

https://www.todamateria.com.br/zeugma/
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elementos gráficos que fazem parte da frase. Sendo assim, a expressão “usadas antes de um verbo” 
a torna incorreta. A resposta correta seria a alternativa A, indicada no gabarito; porém, por um erro 
material de elaboração, no texto da assertiva deveriam ter sido usados os seguintes termos: 
“omissão de uma ou mais palavras” ou “um ou mais elementos”. A citada ausência também torna a 
alternativa incorreta. Assim, a questão não possui alternativa correta de resposta e merece ser 
anulada. Portanto, são procedentes os recursos. Questão anulada. É o parecer. 

 
QUESTÃO PROVA CARGO 

20 L.PORTUGUESA COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR - VESPERTINO 

RAZÕES DA ANULAÇÃO: 

Berinjela ou beringela é uma palavra de origem árabe-persa. Conforme o Dicionário Houaiss, 
encontra-se o registro dessa palavra com "g" desde a sua entrada na língua portuguesa. No entanto, 
a partir do século XX, constata-se que alguns vocabulários ortográficos e dicionários passam a 
considerar a grafia com “j”. Tal opção é usual no Brasil, ao passo que em Portugal emprega-se 
somente a grafia beringela. Dessa forma, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, da 
Academia Brasileira de Letras, e o dicionário Aurélio, só registram a forma com “j”. Todavia, no 
dicionário Houaiss, há o registro dessa palavra tanto com “g”, quanto com “j”. Tendo em vista que 
este dicionário, ao lado dos citados anteriormente, é um dos mais conceituados do Brasil, considera-
se que as duas formas estão corretas. Recurso procedente e, portanto, deve ser deferido. Questão 
anulada. É o parecer. 

 
QUESTÃO PROVA CARGO 

29 MATEMÁTICA COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR - MATUTINO 

RAZÕES DA ANULAÇÃO: 

Devido a um erro material de elaboração, de acordo com as informações dadas na questão, não há 
solução. A questão não possui opção de resposta e merece ser anulada. Pelo exposto, prezando pela 
lisura do certame, são deferidos os recursos e a anulação é o caminho mais coerente ao caso em 
tela. Recursos deferidos.  Questão anulada. É o parecer. 

 
 
2. Fica alterado o Gabarito Preliminar ante as seguintes justificativas: 
 
QUESTÃO PROVA CARGO 

01 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROFESSOR 

RAZÕES DA ALTERAÇÃO DE GABARITO: 

Por equívoco de digitação, ocorreu indicação incorreta de gabarito. Somente a assertiva I está 
correta. A resposta é o que consta na alternativa “D” (V,F,F,F). Portanto, o gabarito deve ser 
alterado de A para D. Recursos procedentes e deferidos. Gabarito alterado. É o parecer. 

 
QUESTÃO PROVA CARGO 

30 MATEMÁTICA COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR - MATUTINO 

RAZÕES DA ALTERAÇÃO DE GABARITO: 

Por equívoco de digitação, ocorreu indicação incorreta de gabarito. A resposta correta é o que 
consta na alternativa C = 16 lados. Portanto, o gabarito deve ser alterado de A para C. Alterar 
gabarito. Recursos procedentes e deferidos. Gabarito alterado. É o parecer. 
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3. Fica mantido o Gabarito Preliminar ante as seguintes justificativas: 
 
QUESTÃO PROVA CARGO 

01 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CONTADOR 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O ementário do conteúdo programático constante do Anexo IV do Edital para o cargo de Contador 
possui os temas “Princípios fundamentais de contabilidade” e “Normas Brasileiras de 
Contabilidade”. A questão 01 foi elaborada com base no livro “Princípios Fundamentais e Normas 
Brasileiras de Contabilidade” - 3ª edição, disponível no site: http://portalcfc.org.br/wordpress/wp-
content/uploads/2013/01/Livro_Principios-e-NBCs.pdf, disponibilizado pelo site do governo. 
Recurso improcedente.  Permanece inalterado o gabarito preliminar. Recurso indeferido. Gabarito 
mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA CARGO 

01 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS RECURSOS HUMANOS 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

A questão foi elaborada de conformidade com o art. 5º da Lei nº 8.112/1990 prevista no conteúdo 
programático (Anexo IV) do Edital: “Art. 5º São requisitos básicos para investidura em cargo público: 
I - a nacionalidade brasileira; II - o gozo dos direitos políticos; III - a quitação com as obrigações 
militares e eleitorais; IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; V - a idade 
mínima de dezoito anos; VI - aptidão física e mental”. Portanto, permanece inalterado o gabarito 
preliminar. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA CARGO 

01 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recurso é improcedente. Conforme o referencial do SAMU - Protocolos de Suporte Básico de Vida 
no item BP10: Aferição dos sinais vitais - pressão arterial, as assertivas são: Instalar o manguito 2 a 3 
cm acima da fossa cubital, sem deixar folga, centralizando-o sobre a artéria braquial (VERDADEIRA). 
Método palpatório: Palpar o pulso radial; Insuflar o manguito até o desaparecimento do pulso 
radial; Registrar mentalmente o valor; Desinflar rapidamente o manguito, aguardando 10 a 15 
segundos para iniciar nova insuflação (VERDADEIRA). Palpar a artéria braquial na fossa cubital e 
colocar a campânula ou o diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva (VERDADEIRA). 
Inflar rapidamente até ultrapassar em 20 a 30 mmHg o nível estimado da pressão sistólica. Na 
alternativa da questão está: Inflar rapidamente até ultrapassar em 50 a 60 mmHg o nível estimado 
da pressão sistólica. Ou seja, técnica incorreta. (FALSA). Proceder à deflação lentamente (velocidade 
de 2 mmHg por segundo). Na alternativa da questão está: Proceder à deflação lentamente 
(velocidade de 10 mmHg por segundo). Ou seja, técnica incorreta (FALSA). Desta forma, a sequência 
correta das respostas são (V,V,V,F, F), sendo o que consta na alternativa “B”. Fonte: Protocolos de 
Suporte Básico de Vida – SAMU. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/ 
publicacoes/protocolo_suporte_basico_vida.pdf. Acesso em: 07/06/2019.  Permanece inalterado o 
gabarito preliminar. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/%20publicacoes/protocolo_suporte_basico_vida.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/%20publicacoes/protocolo_suporte_basico_vida.pdf
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QUESTÃO PROVA CARGO 

03 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS RECURSOS HUMANOS 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

De acordo com o art. 133 da Lei nº 8.112/90, “detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de 
cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, 
por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, 
contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua 
apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas 
seguintes fases: (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10/12/97). I - instauração, com a publicação do 
ato que constituir a comissão, a ser composta por dois servidores estáveis, e simultaneamente 
indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração”. Portanto, permanece 
inalterado o gabarito preliminar. Recursos indeferidos. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 
QUESTÃO PROVA CARGO 

04 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AGENTE DE TURISMO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DO GABARITO: 

Conforme publicação do Ministério do Turismo do Governo Federal (link abaixo) segue a justificativa 
para o gabarito da questão: (...) os produtos e serviços turísticos apresentam as seguintes 
características: •Intangibilidade: Não podem ser testados antes de serem comprados. Por exemplo, 
passageiros de empresas aéreas têm apenas uma passagem e a promessa de uma chegada segura a 
seu destino. Para reduzir a incerteza, os compradores procuram sinais de qualidade de serviço. 
Tiram suas conclusões sobre a qualidade a partir de tudo que puderem observar sobre o lugar, as 
pessoas, o equipamento, o material de comunicação e o preço. Nesse sentido, muitas empresas 
utilizam a tecnologia a favor de tornar esses serviços tangíveis por meio de animações digitais, fotos 
ou simplesmente realizando ações permanentes junto às redes sociais, o que reforça a existência 
dos serviços ofertados de fato. •Indivisibilidade: O produto é consumido e produzido 
simultaneamente, ou seja, os serviços e produtos são inseparáveis da fonte que os prestam e os 
produzem. Essa característica confere vulnerabilidade ao produto turístico em consequência das 
variações existentes na prestação de serviços. •Variabilidade: A qualidade dos serviços depende de 
quem os proporciona e de quando, onde e como são proporcionados. Por exemplo, alguns hotéis 
oferecem melhores serviços que outros. Em um mesmo hotel, o funcionário que cuida do registro 
dos hóspedes é eficiente, enquanto outro funcionário, que trabalha no mesmo balcão, pode ser 
ineficiente. Mesmo a qualidade do serviço de um único funcionário varia de um dia para o outro, de 
acordo com sua energia e disposição no momento de contato com cada cliente. •Interdependência 
ou complementariedade: São necessários vários serviços para compor o produto turístico: serviços 
de transporte, de hospedagem, de alimentação, os atrativos etc. •Perecibilidade: Os serviços são 
perecíveis e não podem ser estocados para vendas ou uso futuro. A principal atenção em torno 
dessa característica deve ser na proporção entre demanda e oferta: quando a demanda é constante, 
o fato de os serviços serem perecíveis não causa maiores problemas; mas, quando é sazonal, os 
problemas podem ser graves. http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/ 
publicacoes/downloads_publicacoes/Marketing_Destinos_Turisticos.pdf. Permanece inalterado o 
gabarito preliminar, eis que corretamente indicado. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o 
parecer. 

 
 

http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/%20publicacoes/downloads_publicacoes/Marketing_Destinos_Turisticos.pdf
http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/%20publicacoes/downloads_publicacoes/Marketing_Destinos_Turisticos.pdf
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QUESTÃO PROVA CARGO 

04 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS TESOUREIRO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DO GABARITO: 

Para determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS poderão ser 
deduzidas as despesas de captação de recursos incorridas pelas pessoas jurídicas que tenham por 
objeto a securitização de créditos. O enunciado não especifica qual despesa pode ser deduzida; 
apenas informa que pode haver dedução. A alternativa C está correta; ela apenas não cita de forma 
específica qual a despesa a ser deduzida. A única resposta incorreta, portanto, é a alternativa D. 
Permanece inalterado o gabarito preliminar. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
QUESTÃO PROVA CARGO 

05 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ODONTÓLOGO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recurso é totalmente inconsistente. As alternativas C e D não são idênticas, uma vez que a correta 
menciona seres inanimados e a incorreta, seres animados. Portanto, permanece inalterado o 
gabarito preliminar. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
QUESTÃO PROVA CARGO 

05 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS RECURSOS HUMANOS 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

A questão está corretamente elaborada e tem por base o conteúdo editalício constante na parte de 
legislação trabalhista e previdenciária contida no conteúdo programático (Anexo IV) do Edital. 
Portanto, permanece inalterado o gabarito preliminar. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o 
parecer. 

 
QUESTÃO PROVA CARGO 

06 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS RECURSOS HUMANOS 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

A questão está corretamente elaborada e tem por base o conteúdo editalício constante na parte de 
legislação trabalhista e previdenciária contida no conteúdo programático (Anexo IV) do Edital, 
conforme a Lei nº 7.998/90 - art. 3º: IV - não estar em gozo do auxílio-desemprego; e V - não possuir 
renda própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua família. Portanto, 
permanece inalterado o gabarito preliminar. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
QUESTÃO PROVA CARGO 

07 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AGENTE DE TURISMO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

Conforme links abaixo, ser reservista, que é estar em dia com as obrigações militares, e obviamente, 
no Brasil, refere-se ao sexo masculino; é uma condição, sim, para ser Guia Turístico da Embratur. 
Portanto, a afirmação é verdadeira. Guia de Turismo: O exercício regular da atividade de Guia de 
Turismo depende de prévia realização de curso técnico de formação profissional e de cadastro no 
Ministério do Turismo (Cadastur). Permitido a brasileiros ou estrangeiros residentes no País e 
habilitados para o exercício da atividade profissional; maiores de dezoito anos; eleitor (em dia com 
as obrigações eleitorais); reservista (em dia com as obrigações militares). O CPF do guia de turismo 
deve estar com situação ativa na Receita Federal do Brasil. https://www.servicos.gov.br/servico/ 
cadastrar-se-como-guia-de-turismo?campaign=area-de-interesse e http://www.ambito-juridico. 

https://www.servicos.gov.br/servico/
http://www.ambito-/
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com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10457. Permanece inalterado o 
gabarito preliminar. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
QUESTÃO PROVA CARGO 

08 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS RECURSOS HUMANOS 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

A questão está corretamente elaborada e tem por base o conteúdo editalício descrito como 
“Improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992)” contida no conteúdo programático (Anexo IV) do 
Edital. Portanto, permanece inalterado o gabarito preliminar. Recurso indeferido. Gabarito mantido. 
É o parecer. 

 
QUESTÃO PROVA CARGO 

09 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROFESSOR 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

A ‘avaliação’ foi um dos grandes avanços após a criação da LDB, conforme citação: “A lei criou novas 
modalidades de instituições de ensino superior, como os centros universitários e as universidades 
especializadas por campo de saber. Além disso, consagrou o princípio da avaliação como parte 
central da organização da educação nacional, e destacou o compromisso com o processo nacional 
de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, objetivando a 
definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino.” Luís Antônio Cunha (colaboração 
especial) / Libânia Xavier (colaboração especial). Acesso em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/ 
dicionarios/verbete-tematico/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao-nacional-ldben. O erro 
ortográfico provocado por equívoco de digitação em nada interfere ou impossibilita o 
entendimento, a interpretação e a compreensão da frase para escolha da alternativa correta. 
Portanto, permanece inalterado o gabarito preliminar. Recursos indeferidos. Gabarito mantido. É o 
parecer. 

 
QUESTÃO PROVA CARGO 

09 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS TESOUREIRO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recorrente alega que não estava descrito no edital a bibliografia, porém, no que diz respeito a 
Noções do mercado financeiro de capitais, de câmbio e títulos de crédito. O candidato aduz que é 
vaga a questão, porém nada na sentença apresentada por ele nega que a frase está correta. O 
requerente informa que “isso nem sempre ocorre”, mas a questão não especifica que isso apenas 
ocorre quando: No mercado financeiro troca-se dinheiro à vista por dinheiro a prazo, mais 
rendimentos. Portanto, permanece inalterado o gabarito preliminar. Recurso indeferido. Gabarito 
mantido. É o parecer. 

 
QUESTÃO PROVA CARGO 

10 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ENFERMEIRO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recurso é improcedente. Tomando por base o material da Sociedade Brasileira de Enfermagem 
em “feridas e estética” que possui base científicas das autoras Paranhos e Santos, segue a 
pontuação: Percepção sensorial: pouco limitada - escore 3; Umidade: muito molhado – escore 2; 
Atividade: acamado – escore 1; Mobilidade: muito limitada: escore 2; Nutrição: adequada – escore 
3; Fricção e cisalhamento: problema potencial – escore 2, totalizando 13 pontos e não 12 conforme 
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aduz a recorrente. Desta forma, classificado com Risco Moderado, a alternativa correta é a C. A 
interferência do tratamento com medicamentos em manejo de feridas. Disponível em: 
https://www.inca.gov.br/bvscontrolecancer/publicacoes/Nunes_Interferencia_tratamento_medica
mentos_manejo_feridas.pdf. Acesso em; 07/06/2019. PARANHOS, Wana Yeda. SANTOS, Vera Lucia 
C. G. Avaliação de risco para úlceras de pressão por meio da Escala de Braden, na língua portuguesa. 
Rev. Esc. Enf. USP, v.33, Número Especial. 1999. Portanto, permanece inalterado o gabarito 
preliminar. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
QUESTÃO PROVA CARGO 

11 L.PORTUGUESA COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR - MATUTINO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DO GABARITO: 

Os recursos são improcedentes: a questão não se refere ao uso do verbo indicador da ação; apenas 
oferece ao candidato opções quanto à forma correta do uso da partícula apassivadora “se”. 
Quando índice de indeterminação do sujeito, o "se" acompanha os verbos intransitivos, transitivos 
indiretos e de ligação que, obrigatoriamente, são conjugados na terceira pessoa do singular. Como 
referenciar: "Concordância verbal (outros casos) - O Verbo e a Palavra SE" em Só Português. 
Virtuous Tecnologia da Informação, 2007-2019. Consultado em 08/06/2019 às 19:11. Disponível na 
Internet em https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint55.php. Portanto, permanece 
inalterado o gabarito. Recursos indeferidos. É o parecer. 

 
QUESTÃO PROVA CARGO 

13 L.PORTUGUESA COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR - MATUTINO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DO GABARITO: 

Os recursos são improcedentes: a linguagem usada é metafórica, pois compara os poemas aos 
pássaros na intenção de declarar que estes, os poemas, são entidades vivas e livres. É referencial, 
isto é, direta e objetiva: já que algumas palavras estão empregadas em seu sentido denotativo.  A 
referida poesia valoriza o poder das imagens e afirma que a mesma já existe em estado latente no 
leitor, e é justamente o ele que construirá o sentido do poema. É uma metalinguagem, isto é, o 
poema tem por tema o próprio poema, convidando o leitor a uma reflexão sobre a criação poética. 
E poeticamente, redimensiona o conceito de criação, afirmando que o poema está à espera da 
leitura que dar-lhe-á sentido. Poema é um arranjo de palavras que contêm significado. Por meio 
delas são expressos os pensamentos e sentimentos do autor, podendo ser feliz ou triste, complexo 
ou simples. Os poemas podem rimar ou não, assim como símbolos são opcionais. Também podem 
usar metáforas e aliterações; sabendo o referido poema de Mario Quintana é altamente poético, 
contudo a questão referiu-se a linguagem utilizada no poema e não solicitou de forma alguma 
quanto ao lirismo usado na escrita do mesmo. Portanto, permanece inalterado o gabarito. Recursos 
indeferidos. É o parecer. 

 
QUESTÃO PROVA CARGO 

14 L.PORTUGUESA COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR - VESPERTINO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DO GABARITO: 

O enunciado da questão evidencia que se deve levar em conta TODAS AS PALAVRAS 
APRESENTADAS. Na alternativa D, na palavra “filhos” há dífrafo e não encontro consonantal. A 
saber, dígrafos são grupos de letras que representam um único som, como ocorre na palavra 
“filhos”, as letras lh representam um único fonema (som). Permanece inalterado o gabarito. Recurso 
indeferido. É o parecer. 

 

http://www.inca.gov.br/bvscontrolecancer/
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QUESTÃO PROVA CARGO 

15 L.PORTUGUESA COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR - MATUTINO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DO GABARITO: 

Os recursos são improcedentes: passar é tipo de verbo “regular”. Transitividade: transitivo direto, 
transitivo indireto, transitivo direto e indireto, intransitivo e pronominal. Oração subordinada 
apositiva é aquela que exerce a função de aposto em relação a um termo da oração principal. 
Aposto é um termo que se junta a outro de valor substantivo ou pronominal para explicá-lo ou 
melhor especificá-lo. Vem separado dos demais termos da oração por vírgula, dois-pontos ou 
travessão. Por Exemplo: “Ontem, segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça”. Segunda-
feira é aposto do adjunto adverbial de tempo ontem. Dizemos que o aposto é sintaticamente 
equivalente ao termo a que se relaciona porque poderia substituí-lo. Veja:nSegunda-feira passei o 
dia com dor de cabeça. Obs.: após a eliminação de ontem, o substantivo segunda-feira assume a 
função de  adjunto adverbial de tempo. Como referenciar: "Termos acessórios da oração" em Só 
Português. Virtuous Tecnologia da Informação, 2007-2019. Consultado em 08/06/2019 às 19:02. 
Disponível na Internet em https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint22.php. Portanto, 
permanece inalterado o gabarito. Recursos indeferidos. É o parecer. 

 
QUESTÃO PROVA CARGO 

18 L.PORTUGUESA COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR - VESPERTINO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DO GABARITO: 

Na alternativa “B”, os pronomes o, a, os e as exercem a função de objeto direto; já os pronomes 
lhe, lhes, de objeto indireto. O verbo da frase é o verbo pedir, que necessita de objeto direto e 
indireto. Como na frase o que está sublinhado é “a eles”, (objeto indireto) o correto seria: “Pedi-
lhes o contrato.” Já na alternativa “C”, a regra é a seguinte: “Com as formas verbais terminadas em 
som nasal (partiram), os pronomes o, a, os, as, assumem as formas no, na, nos, nas”. Portanto, o 
pronome está corretamente empregado. Recurso improcedente. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
QUESTÃO PROVA CARGO 

19 L.PORTUGUESA COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR - VESPERTINO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DO GABARITO: 

Na alternativa “A”, quando o predicativo se antepuser ao objeto composto, a concordância poderá 
ser feita com o núcleo mais próximo, como está disposto na alternativa “A”: A polícia encontrou 
arrombado o cofre e as gavetas; ou com a totalidade dos núcleos: A polícia encontrou arrombados 
o cofre e as gavetas.  Na alternativa “B”, a palavra “só” permanece invariável quando equivale a 
somente, o que não é o caso da frase. Na alternativa “C”, a palavra alerta é variável quando 
empregada como adjetivo ou substantivo; portanto a frase está correta. Todavia, na alternativa 
“D”, o verbo “terminar” deve concordar com o substantivo “reunião”, uma vez que particípios 
verbais concordam com o termo a que se referem. Neste caso, a concordância não foi realizada 
corretamente, sendo a alternativa “D” a única reposta adequada para o disposto no enunciado da 
questão. Portanto, permanece inalterado o gabarito preliminar. Recursos indeferidos. Gabarito 
mantido. É o parecer. 

 
QUESTÃO PROVA CARGO 

22 MATEMÁTICA COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR - MATUTINO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recurso é improcedente. A matemática é uma ciência que não existe para ela mesma, mas sim, 
para as outras ciências. O fato de questões de matemática envolverem medidas e grandezas de 

https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint22.php
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qualquer natureza não as tornam questões, puramente, de Física. No caso em tela é cobrado 
conhecimento em uma das operações matemáticas, no caso a potenciação em forma de notação 
científica. Quanto às medidas de massa, esse também é, por natureza, um conhecimento 
matemático, pois permeia os conteúdos de matemática durante todo o ensino básico. Portanto, 
permanece inalterado o gabarito preliminar. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
QUESTÃO PROVA CARGO 

22 MATEMÁTICA COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR - VESPERTINO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

Os recursos são improcedentes. A única afirmação correta nessa questão é a III. Além das 
afirmações I e II, a IV e a V também estão incorretas: Na IV afirma-se que a probabilidade de 
nenhum funcionário da produção ser sorteado(a) é zero. A afirmação é incorreta porque como há 4 
homens e 3 mulheres no setor administrativo, 1 dos 3060 grupos de 4 homens e 1 dos 220 grupos 
de 3 mulheres que podem ser formados, têm chances de serem sorteados. Portanto, a 
probabilidade de nenhum funcionário da produção ser sorteado não é zero.  A afirmação V diz que 
proporcionalmente irão para o curso mais homens do que mulheres. Está, também, errada porque 4 
em 18 é proporcionalmente menor que 3 em 12. Ou seja: dos homens, apenas 22,2% irão para o 
curso, enquanto que nas mulheres o índice é de 25%. Como a questão pede as afirmações 
incorretas, essas são I, II, IV e V, conforme indicado na alternativa D. Portanto, permanece 
inalterado o gabarito preliminar. Recursos indeferidos. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
QUESTÃO PROVA CARGO 

23 MATEMÁTICA COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR - MATUTINO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recurso é improcedente. A palavra noturno possui elementos repetidos, pois as letras “O” e “N” 
aparecem duas vezes. Portanto, não é calculado como permutação simples como na palavra diurno 
que não possui elemento repetido. Para calcular o número de anagramas da palavra NOTURNO usa-

se a permutação com elemento repetido: 
7!

2!2!
  = 

5040

4
 = 1260. Ou seja: a palavra noturno possui 

1260 anagramas. Portanto, a alternativa correta é dada na opção D = A razão entre o número 

de anagramas das palavras DIURNO e NOTURNO é 
4

7
. Portanto, permanece inalterado o gabarito 

preliminar. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
QUESTÃO PROVA CARGO 

25 MATEMÁTICA COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR - MATUTINO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recurso é improcedente. As medidas dadas são de um triângulo retângulo. Portanto, o único valor 
admissível para x é 10, porque em qualquer triângulo retângulo o quadrado da hipotenusa é igual à 
soma dos quadrados dos catetos. Qualquer outro valor atribuído a x não contempla essa premissa 
(Teorema de Pitágoras). No cálculo temos: a²=b²+c²: (3x-4)²=(2x+4)² + x², obtendo x=10. Assim, as 
medidas dos lados do referido triângulo retângulo são: 3 . 10 – 4 = 26 (lado maior ou hipotenusa), 2 . 
10 + 4 = 24 e 10 que são os catetos. 26² = 24² + 10² » 676 = 576 + 100. O perímetro do mesmo é 26 + 
24 + 10 = 60 (alternativa B), sendo esta a única resposta que atende o enunciado da questão. 
Portanto, permanece inalterado o gabarito preliminar. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o 
parecer. 
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QUESTÃO PROVA CARGO 

27 MATEMÁTICA COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR - VESPERTINO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

Os recursos são improcedentes. A área a ser pavimentada com lajotas é de 26m² (13mx2m). A área 
de cada lajota é 0,16m² (0,4mx0,4m). Fazendo 26 : 0,16 obtemos 162,5 que é o número de lajotas 
necessárias. Como cada caixa tem 13 lajotas, dividimos 162,5 por 13 obtendo 12,5 que é o número 
de caixas. Como as lajotas vem em caixas com 13 unidades, há a necessidade de comprar, no 
mínimo, 13 caixas para não faltar lajotas. Como afirmado no recurso, são necessárias 12,5 caixas de 
lajotas. A alternativa trás 13 caixas porque o referido morador não tem a opção de comprar meia 
caixa, pois o texto afirma que as lajotas pretendidas vêm embaladas em caixas com 13 unidades.  
Por isso, para não faltar lajotas, ele é obrigado comprar 13 caixas. O termo desperdício tem a ver 
com o material mal utilizado na execução da obra. A compra a mais, neste caso, não caracteriza, por 
si só, um desperdício. Portanto, permanece inalterado o gabarito preliminar. Recursos indeferidos. 
Gabarito mantido. É o parecer. 

 
QUESTÃO PROVA CARGO 

29 MATEMÁTICA COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR - VESPERTINO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recurso é improcedente. A fórmula do termo geral de uma P.A. é  𝑎𝑛=𝑎1+(n-1)r. No 1º caso temos 
𝑎5 =12, ou seja:  𝑎1+4r = 12 ou 𝑎1=12 - 4r. No 2º caso temos 𝑎7=27, ou seja: 𝑎1+6r=27 ou 𝑎1=27 - 6r, 

obtendo, por comparação, a igualdade: 12-4r=27-6r » 2r=15 » r = 
15

2
 » 𝑎1 = 12 – 4.

15

2
 » 𝑎1 = 12 – 30 » 

𝑎1 = -18 » 𝑎2= -18 + 
15

2
 » 𝑎2= - 

21

2
 » 𝑎1+ 𝑎2 = -18 + (−

21

2
) = −

57

2
. Portanto, está correta a alternativa B. 

Permanece inalterado o gabarito preliminar. Recursos indeferidos. Gabarito mantido. É o parecer. 

 
 

É o relatório. 
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