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Município de Jequié/BA - Concurso Público 
 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes ao Concurso Público de Provas e 

Títulos destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva do quadro de pessoal do Município de 

Jequié/BA, que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no EDITAL Nº 01, DE 12 DE 

ABRIL DE 2022. 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição Nome Cargo 

309000316 Adriano Rodrigues Freire Agente de Trânsito 

309010746 Alailson Jesus Dos Santos Agente de Trânsito 

309001089 Alberto Almeida Souza Agente de Trânsito 

309004689 Alcides César Costa Meira Agente de Trânsito 

309009773 Alda Oliveira Côrtes Agente de Trânsito 

309013396 Alessandra Barreto Martins Agente de Trânsito 

309002080 Alex Ferreira Jandiroba Da Silva Agente de Trânsito 

309001096 Alexandre Oliveira Dos Santos Agente de Trânsito 

309009578 Alexandrino Jose Dos Santos Neto Agente de Trânsito 

309000465 Alexsandro Coelho Tavares Santos Agente de Trânsito 

309001886 Ana Paula Da Silva Nascimento Pereira Agente de Trânsito 

309001468 Anderson Carlos Amaral Sampaio Agente de Trânsito 

309014888 Anderson Da Conceição Santos Agente de Trânsito 

309014937 Anderson Do Nascimento Santos Junior Agente de Trânsito 

309007688 Anderson Gomes Nunes Agente de Trânsito 

309010388 Andre Felipe Santos Da Silva Agente de Trânsito 

309016563 Andreia Santana Silva Agente de Trânsito 

309005264 Ângelo Gabriel Silva Santana Agente de Trânsito 

309012365 Anibal Cicero Costa Ferreira Agente de Trânsito 

309009305 Augusto Rafael Gonsalves Medeiros Agente de Trânsito 

309009384 Beatriz Ferraz Barreto Neves Agente de Trânsito 

309009438 Bruno Almeida Santos Agente de Trânsito 

309009392 Camila Cardoso Dos Santos Agente de Trânsito 

309002836 Camila Dos Santos Aguiar Agente de Trânsito 

309000600 Carlos Alex Santos Correia Agente de Trânsito 
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309004900 Carlos Alves Da Silva Agente de Trânsito 

309008227 Caroline Santos Alves Agente de Trânsito 

309013744 Cassiano Nascimento De Miranda Agente de Trânsito 

309012970 Cátia Silene Borges Cavalcante Agente de Trânsito 

309001240 Cauê Nascimento Da Silva Agente de Trânsito 

309010953 Chaene De Sousa Dias Araújo Agente de Trânsito 

309000878 Cleber Alves Da Silva Santos Agente de Trânsito 

309008674 Cleideon Santos Gomes Agente de Trânsito 

309002321 Cleiton Moraes De Matos Agente de Trânsito 

309001143 Cleiton Oliveira Silva Agente de Trânsito 

309002423 Cleriston Novais Moreira Agente de Trânsito 

309009871 Cleston Soares Brito Agente de Trânsito 

309004159 Clovis Leal Almeida Junior Agente de Trânsito 

309001434 Crislan Santos Da Silva Agente de Trânsito 

309009495 Daise Torres Magalhaes Silveira Agente de Trânsito 

309013463 Daniel Natividade De Oliveira Agente de Trânsito 

309005643 Danilo Souza Ribeiro Agente de Trânsito 

309014130 Dea Karla Magno Silva Agente de Trânsito 

309006122 Diogenes Santos Assis Agente de Trânsito 

309005388 Edgardner Paulo Sterlino Bergo Agente de Trânsito 

309000484 Edilson Ferreira Santos Agente de Trânsito 

309000382 Ediney Junio De Oliveira Sampaio Agente de Trânsito 

309005241 Edmilson Francisco De Souza Agente de Trânsito 

309008068 Ednailson Machado Braga Agente de Trânsito 

309006331 Elaine Gonçalves Barbosa Agente de Trânsito 

309001297 Eliana Santos Ribeiro Agente de Trânsito 

309002323 Eliomar Cavalcante Dos Santos Agente de Trânsito 

309013708 Erisvaldo Silva Santos Agente de Trânsito 

309015033 Ernaldo Carneiro De Almeida Agente de Trânsito 

309003219 Esdras Santos Leite Agente de Trânsito 

309001723 Eudilânia Silva Oliveira Agente de Trânsito 

309014772 Evani Da Silva Santos Agente de Trânsito 

309011030 Evelyn Santos Figueredo Agente de Trânsito 

309010700 Fabiana Ramos De Sousa Agente de Trânsito 

309001208 Fabiane Oliveira De Jesus Santos Agente de Trânsito 

309011348 Fábio Luis Sapucaia Almeida Agente de Trânsito 

309014387 Fernanda Barretto Souza Tolomei Agente de Trânsito 

309001760 Gabriel Cavalcante Agente de Trânsito 

309004312 Gabriel Leite Nogueira Agente de Trânsito 

309004671 Gabriel Matos Andrade Agente de Trânsito 

309003423 Gabriel Querino Gomes Agente de Trânsito 

309012781 Gabriel Silva Conceição Dos Santos Agente de Trânsito 

309009528 Gerlane Oliveira Cerqueira Agente de Trânsito 

309016762 Germana Cardoso Gusmao Alves Agente de Trânsito 

309007766 Gilberto Do Nascimento Silva Agente de Trânsito 

309007766 Gilberto Do Nascimento Silva Agente de Trânsito 

309010761 Gledsson Lopes De Souza Agente de Trânsito 

309011336 Herberson Albuquerque De Souza Agente de Trânsito 

309012313 Iago Monteiro Paiva Agente de Trânsito 

309004570 Iara Silva Souza Agente de Trânsito 
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309010998 Idael Oliveira Dos Santos Junior Agente de Trânsito 

309009316 Igor Vieira Brito Agente de Trânsito 

309006192 Islane Daniele Alves Da Silva Agente de Trânsito 

309012572 Islane Dos Santos Aguiar Agente de Trânsito 

309007070 Israel Sousa Agente de Trânsito 

309000633 Italo Gonçalves Amaral Agente de Trânsito 

309009620 Ivana Pinto De Souza Agente de Trânsito 

309000671 Jaci Da Paixão De Assis Agente de Trânsito 

309004622 Jamile Nascimento Da Silva Agente de Trânsito 

309010719 Jaqueline Andrade Da Silva Agente de Trânsito 

309004475 Jaquison Souza Santos Agente de Trânsito 

309002314 Jedson Dos Santos Souza Agente de Trânsito 

309008308 Jeferson Santana Lima Agente de Trânsito 

309006328 Jhenifer Pinheiro Arruda Agente de Trânsito 

309001751 Jisnei Gonçalves Pereira Agente de Trânsito 

309001753 João Elison Maia Dos Santos Agente de Trânsito 

309014802 João Kleber Santos Rodrigues Agente de Trânsito 

309011185 João Márcio Resende Costa Agente de Trânsito 

309003876 João Pereira Dos Santos Neto Agente de Trânsito 

309000525 Joao Victor Conceição De Jesus Agente de Trânsito 

309007487 Joelma Santos Silva Agente de Trânsito 

309007487 Joelma Santos Silva Agente de Trânsito 

309001382 Joemerson Santos De Araujo Agente de Trânsito 

309006151 Joice Mara Souza Santos Agente de Trânsito 

309010261 Joilson Freire Rosa Agente de Trânsito 

309013757 Jonatas Silva Matos Agente de Trânsito 

309009464 Jorge Oliveira Santos Agente de Trânsito 

309000876 Jose Augusto Da Silva Agente de Trânsito 

309015544 Jose Gabriel Silva Santos Agente de Trânsito 

309000534 Jose Goncalvees Da Silva Junior Agente de Trânsito 

309015940 Josinei Silva Dos Santos Agente de Trânsito 

309008388 Josivaldo Pereira Dos Santos Agente de Trânsito 

309011260 Juliana Souza Britto Agente de Trânsito 

309000892 Jurandy Alves Da Cruz Junior Agente de Trânsito 

309013996 Juscelio De Sousa Silva Agente de Trânsito 

309004975 Kallil Lopes Uzel Pereira Agente de Trânsito 

309001022 Karen Andrade Santana Agente de Trânsito 

309006320 Kauan Santana Santos Agente de Trânsito 

309006136 Laiana Nogueira Souza Do Nascimento Agente de Trânsito 

309012730 Larissa De Oliveira Bomfim Agente de Trânsito 

309003273 Leandro De Souza Sena E Souza Agente de Trânsito 

309011444 Leiliane Almeida Moreira Santos Agente de Trânsito 

309006141 Lenon Oliveira Fortunato Agente de Trânsito 

309003822 Leo Freitas De Araujo Agente de Trânsito 

309006203 Leonardo Da Silva Cruz Agente de Trânsito 

309002362 Leticia Silva Dos Santos Agente de Trânsito 

309001709 Livia Brito Moreira Souza Agente de Trânsito 

309004924 Livia Santiago Souza Agente de Trânsito 

309006348 Luan Uilton Alcantara Dos Santos Agente de Trânsito 

309002150 Lucas Batista Guimarães Almeida Agente de Trânsito 
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309003574 Lucas Dos Santos Pires Agente de Trânsito 

309005192 Lucas Rodrigues Almeida Agente de Trânsito 

309006103 Luciane Aragão Prates Minichilli Agente de Trânsito 

309008633 Luciano Santos De Jesus Agente de Trânsito 

309003885 Lucimara Santos De Sales Agente de Trânsito 

309006619 Ludimilla Ermana Silva Souza Agente de Trânsito 

309006619 Ludimilla Ermana Silva Souza Agente de Trânsito 

309006230 Luiz Fernando Silva Rodrigues Junior Agente de Trânsito 

309000509 Luzivan Pires De Souza Agente de Trânsito 

309016914 Madalena Morais Brito Agente de Trânsito 

309011421 Manfred Silva Santos Junior Agente de Trânsito 

309010802 Manoela Santos Souza Agente de Trânsito 

309003401 Marcelle Correia E Silva Agente de Trânsito 

309002033 Marcelo Santos Pereira Agente de Trânsito 

309002570 Marcos Cleber Souza De Jesus Agente de Trânsito 

309002685 Marcos Dos Santos Silva Agente de Trânsito 

309012139 Marcos Vinicius Matos Da Silva Agente de Trânsito 

309008433 Marcos Vinicius Pedreira Vieira Agente de Trânsito 

309017008 Mardson Santos Silva Agente de Trânsito 

309008074 Mariley Peixoto Reis Moreira Agente de Trânsito 

309013635 Marina De Matos Porto Agente de Trânsito 

309004003 Markley Souza Soares Agente de Trânsito 

309011108 Mateus Angelo Dos Santos Agente de Trânsito 

309003774 Mateus Jesus Santos Agente de Trânsito 

309005001 Mateus Souza Santos Agente de Trânsito 

309005503 Mateus Vieira Brito Agente de Trânsito 

309004101 Mathias Javier Paraguassu De Lima Costa Agente de Trânsito 

309015008 Mauro Rodrigo De Melo Oliveira Agente de Trânsito 

309011378 Maxsuel De Jesus Miranda Agente de Trânsito 

309000825 Mércia Carla Freire Silva Da Hora Agente de Trânsito 

309001889 Miguel Augusto Santiago De Jesus Agente de Trânsito 

309009794 Mirian Tereza De Jesus Santos Agente de Trânsito 

309001869 Murilo Silva Pereira Agente de Trânsito 

309014038 Naianes Santos Silva Agente de Trânsito 

309005874 Oseias Yuri De Oliveira Santos Agente de Trânsito 

309002763 Patrick Dias Sampaio Agente de Trânsito 

309010938 Paulo Cezar Assunção Santos Filho Agente de Trânsito 

309006531 Paulo Sergio Neves Santos Agente de Trânsito 

309004888 Priscila Gonçalves Dos Santos Agente de Trânsito 

309001700 Priscilla Cardoso De Oliveira Sampaio Agente de Trânsito 

309004704 Quelen Oliveira Santos Agente de Trânsito 

309008291 Rafael Dos Santos Reis Araújo Barreto Agente de Trânsito 

309001703 Rafael Missio Meira Agente de Trânsito 

309006798 Rafaela Dos Santos Neri Agente de Trânsito 

309006904 Rafaela Leite Meira Agente de Trânsito 

309012414 Raillana Santos Da Silva Agente de Trânsito 

309002977 Ramon De Oliveira Fontes Agente de Trânsito 

309000463 Reinaldo Nascimento Santos Agente de Trânsito 

309012043 Renata Lima Dos Santos Albuquerque Agente de Trânsito 

309012084 Ricardo Silva Ferreira Agente de Trânsito 



5 

309001511 Rita Ferreira Sampaio Agente de Trânsito 

309000521 Roberto Dos Santos Silva Agente de Trânsito 

309007990 Robson Silva De Assis Agente de Trânsito 

309000656 Rodrigo Andrade Ribeiro Agente de Trânsito 

309010541 Rodrigo Santos Silva Agente de Trânsito 

309001345 Romilson Dos Santos Gonçalves Agente de Trânsito 

309007818 Rosenildo Lopes Da Silva Agente de Trânsito 

309011279 Rosiedna Novaes Macedo Agente de Trânsito 

309011182 Rosilene Silva Costa Agente de Trânsito 

309007700 Rosival Damacena Meira Agente de Trânsito 

309009430 Samuel Barbosa Argolo Agente de Trânsito 

309011065 Sandiele Da Silva Ribeiro Agente de Trânsito 

309000704 Sara Barreto Andrade Borges Agente de Trânsito 

309013826 Sinval José Dantas Dos Santos Agente de Trânsito 

309013782 Stefani Caroline Gomes Santos Agente de Trânsito 

309009952 Suzana Miranda Cardoso Agente de Trânsito 

309000010 Tailane Alves Lima Maia Agente de Trânsito 

309001138 Taís Almeida Santos Agente de Trânsito 

309001266 Talisson De Jesus Silva Cruz Agente de Trânsito 

309010840 Talita Gonçalves Barreto Caldas Agente de Trânsito 

309000715 Tallita Da Silva Muniz Agente de Trânsito 

309015543 Thainan Pinheiro Dos Santos Rodrigues Agente de Trânsito 

309002813 Thais Santos Ribeiro Agente de Trânsito 

309003742 Thiago Costa Da Silva Agente de Trânsito 

309002195 Thiago Santos Andretto Lima Agente de Trânsito 

309004972 Thiago Santos Silva Agente de Trânsito 

309003710 Thiago Silva Almeida Agente de Trânsito 

309000623 Ueberte Bitencourt Agente de Trânsito 

309005900 Uilian Gonçalves Santos Agente de Trânsito 

309002795 Uziel Santos Marinho Agente de Trânsito 

309004655 Valdineia Queiroz Ribeiro Santos Agente de Trânsito 

309001777 Valmir Ramos Filho Agente de Trânsito 

309001576 Vinicius Lima Mendonça Agente de Trânsito 

309009315 Vinícius Novaes Cardoso Agente de Trânsito 

309015555 Vinicius Rodrigues De Souza Silva Agente de Trânsito 

309000454 Vinicius Souza Pereira Agente de Trânsito 

309000612 Vitor De Menezes Santos Agente de Trânsito 

309006840 Vivaldo De Souza Barreto Neto Agente de Trânsito 

309013854 Wendell Kleber De Santana Souza Agente de Trânsito 

309009920 Ygor Wladmir Batista Mota Agente de Trânsito 

309004199 Yure Santos De Jesus Agente de Trânsito 

309016084 Iandra Vieira Silva Arquiteto 

309001270 Alan Schuenck Brantes Sacramento Auditor Fiscal 

309004541 Alberto Santos Silva Auditor Fiscal 

309009480 Alessandra Oliveira Capinan Auditor Fiscal 

309016618 Amanda Dos Santos Pereira Auditor Fiscal 

309007424 Ariana Rocha Garcia De Sousa Auditor Fiscal 

309004701 Beatriz Ferreira Da Silva Auditor Fiscal 

309005242 Benenilton Da Silva Santos Auditor Fiscal 

309001188 Bruna Cabral Midlej Auditor Fiscal 
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309001173 Bruna Stefani Santos Bezerra Auditor Fiscal 

309012528 Caio Nogueira Vieira Auditor Fiscal 

309003717 Caline Costa Passos Auditor Fiscal 

309007282 Carla Gabriela Costa Souza De Freitas Auditor Fiscal 

309005782 Carolaine Santana Dos Santos Auditor Fiscal 

309001150 Crescencio Tavares Santos Junior Auditor Fiscal 

309009883 Dailon Dos Santos Moreira Auditor Fiscal 

309003566 Daniella Mira Alves Auditor Fiscal 

309008392 Danilo De Jesus Espirito Santo Auditor Fiscal 

309010540 Diêgo De Araujo Santos Auditor Fiscal 

309001585 Diego Silva Brito Auditor Fiscal 

309008799 Douglas Santos Rodrigues Auditor Fiscal 

309010848 Edivaldo Vital Da Silva Auditor Fiscal 

309011000 Emerson Dos Reis Soares Auditor Fiscal 

309007588 Ericlei Da Silva Teles Auditor Fiscal 

309006599 Erivaldo Ribeiro De Almeida Auditor Fiscal 

309000774 Felipe Silva Santos Auditor Fiscal 

309000818 Gabriel De Matos Souza Auditor Fiscal 

309014738 Gustavo Vaz Costa Auditor Fiscal 

309013948 Helder Da Silva Matos Souza Auditor Fiscal 

309004188 Italo Alan De Souza Caldeira Auditor Fiscal 

309003464 Ítalo Júnior Dos Santos Almeida Auditor Fiscal 

309001556 Jamile Meneses Celeguim Auditor Fiscal 

309014318 João Elias Chaves De Souza Auditor Fiscal 

309010527 João Pedro Moraes Magalhães Auditor Fiscal 

309000594 Jobson Carvalho Da Paixão Auditor Fiscal 

309007591 Johnny Soares Souto Auditor Fiscal 

309007702 Josevan Da Silva Santos Gaspar Auditor Fiscal 

309009633 Juarez Santana Da Silva Auditor Fiscal 

309000889 Jurandy Alves Da Cruz Junior Auditor Fiscal 

309003795 Kelly Guerra Cerqueira Auditor Fiscal 

309013393 Leandro Garcez Benévolo Pinheiro Auditor Fiscal 

309002384 Leonardo Cezar De Oliveira Souza Auditor Fiscal 

309007443 Lorena Alves Brito Auditor Fiscal 

309007031 Luan Cassiano Barreto De Souza Auditor Fiscal 

309011142 Lucas De Moura Landulfo Jorge Auditor Fiscal 

309001044 Lucas Vilarinho Andrade Auditor Fiscal 

309003530 Lutiane Cristina Sampaio Dos Santos Auditor Fiscal 

309008374 Maiko Paixao Carvalho Auditor Fiscal 

309011386 Marco Antonio Requiao Duarte Pinto Auditor Fiscal 

309013408 Marcos Souza Silva Auditor Fiscal 

309005988 Maria Gabriella Alves Pereira Auditor Fiscal 

309005747 Marília De Santana Nery Auditor Fiscal 

309005956 Mary Rose Araujo Dos Santos Auditor Fiscal 

309004782 Mateus Barreto Vieira Da Silva Auditor Fiscal 

309000520 Paulo De Azevedo Roza Auditor Fiscal 

309001894 Pedro Barretto Peixoto Auditor Fiscal 

309008321 Rafael José Soares Santos Dutra Auditor Fiscal 

309015312 Rafael Tiago Nascimento Oliviera Auditor Fiscal 

309004287 Raianderson Neri Rocha Auditor Fiscal 
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309002711 Renata Maria Dos Santos Auditor Fiscal 

309002985 Ricardo De Jesus Santos Auditor Fiscal 

309014615 Rosiana Santos Barbosa Auditor Fiscal 

309003245 Ryan Kyrie Santos Nascimento Auditor Fiscal 

309001619 Tiago Alves Barbosa Auditor Fiscal 

309000778 Uellington Santos Da Silva Auditor Fiscal 

309009050 Ueslei Santana Dos Santos Auditor Fiscal 

309000639 Valdiney Silva Bertoldo Auditor Fiscal 

309006153 Veronica Mendes Guimaraes Santos Auditor Fiscal 

309015964 Weeden Keven Pereira De Almeida Azevedo Auditor Fiscal 

309014145 Yago José Campos Sousa Auditor Fiscal 

309006292 Ygor De Oliveira Sampaio Vidal Auditor Fiscal 

309007184 Adriana De Souza Araujo Auxiliar de Serviços Gerais 

309006874 Aloisio Pereira Gonçalves Neto Auxiliar de Serviços Gerais 

309009945 Claudiana De Jesus Santos Auxiliar de Serviços Gerais 

309008053 Deise Santos De Santana Auxiliar de Serviços Gerais 

309012641 Fabio Ferreira Auxiliar de Serviços Gerais 

309009477 Flavia França Dos Santos Auxiliar de Serviços Gerais 

309015489 Indira Santos Gomes Auxiliar de Serviços Gerais 

309013896 Ingrid Santana Morais Auxiliar de Serviços Gerais 

309007660 Janaiana Mendes Rios Carvalho Auxiliar de Serviços Gerais 

309009949 Joemerson Moura De Jesus Auxiliar de Serviços Gerais 

309014215 Luciana Santos Souza Auxiliar de Serviços Gerais 

309013413 Manoel Da Paixão Cardoso Pereira Auxiliar de Serviços Gerais 

309008744 Marcos Bruno Almeida Dos Santos Auxiliar de Serviços Gerais 

309015320 Miguel Santos Gama Auxiliar de Serviços Gerais 

309014632 Rubenisa Brito Dos Santos Auxiliar de Serviços Gerais 

309015834 Valéria De Brito Andrade Auxiliar de Serviços Gerais 

309013743 Wadson Vieira Portugal Auxiliar de Serviços Gerais 

309009668 Wemerson Santos Silva Auxiliar de Serviços Gerais 

309009802 Diego Neves Falheiro Engenheiro em Segurança do Trabalho 

309010366 Adinael Ferreira Da Silva Fiscal de Obras 

309005589 Ailton Pedro Ferreira Matos Fiscal de Obras 

309005512 Alan Tito Santos Souza Fiscal de Obras 

309002083 Alex Ferreira Jandiroba Da Silva Fiscal de Obras 

309001403 Anderson Carlos Amaral Sampaio Fiscal de Obras 

309008683 Angela Ferreira De Souza Silva Fiscal de Obras 

309013062 Angelo Cabral Vaz Meira Fiscal de Obras 

309011361 Antonio Francisco Silva Costa Fiscal de Obras 

309012873 Carla Azevedo Ramos Fiscal de Obras 

309014129 Dea Karla Magno Silva Fiscal de Obras 

309012959 Diego Norberto Nunes Santos Fiscal de Obras 

309001415 Eliel Marques Lima Fiscal de Obras 

309016285 Eliotério Pinto De Santana Fiscal de Obras 

309012274 Evandro Almeida De Jesus Fiscal de Obras 

309013767 Fábio Duarte Andrade Fiscal de Obras 

309010869 Gabriel Marinho Dos Santos Fiscal de Obras 

309000545 Gabriel Santos Novaes Fiscal de Obras 

309001497 Genivaldo Jesus Dos Santos Fiscal de Obras 

309013780 Germana Cardoso Gusmao Alves Fiscal de Obras 
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309005391 Icaro Rodrigues Queiroz Fiscal de Obras 

309016611 Igor Oliveira Pinto Fiscal de Obras 

309004422 Iuri Marcelo Teixeira Santos Fiscal de Obras 

309014128 Iuri Santos Gonçalves Fiscal de Obras 

309008069 Jackson Moreira Souza Fiscal de Obras 

309005379 Jairo Pinto Bispo Fiscal de Obras 

309013830 Jaqueline Almeida Silva Fiscal de Obras 

309000625 Jeferson De Jesus Santos Fiscal de Obras 

309003932 Jobson Damasceno Pereira Fiscal de Obras 

309011654 Josenildo Sena Santos Fiscal de Obras 

309013274 Juliane Santos Cardoso Fiscal de Obras 

309013552 Kalyne De Souza Morbeck Araujo Fiscal de Obras 

309004546 Kananda Silva Chaves Fiscal de Obras 

309002949 Lays Santos França Fiscal de Obras 

309016804 Leandro De Souza Marques Fiscal de Obras 

309010525 Líbio José Martins Filho Fiscal de Obras 

309003036 Lucas Bispo Da Silva Fiscal de Obras 

309014827 Maesley Santos Sales Fiscal de Obras 

309001870 Murilo Silva Pereira Fiscal de Obras 

309012190 Naila Souza Melo Santos Fiscal de Obras 

309003114 Paulo Ricardo Goncalves Lopes Fiscal de Obras 

309005967 Priscila Brito Arcanjo Dos Reis Fiscal de Obras 

309013838 Rafael Da Guarda Caires Fiscal de Obras 

309010539 Rodrigo Santos Silva Fiscal de Obras 

309005884 Rômulo Dos Reis Fontes Fiscal de Obras 

309003354 Rosiane Pereira Dos Santos Fiscal de Obras 

309001875 Rozyllanne Higino Viana Fiscal de Obras 

309015625 Sintia Maria Santos Rodrigues Fiscal de Obras 

309009429 Tailane Alves Lima Maia Fiscal de Obras 

309006118 Vagner Santos Lima Fiscal de Obras 

309015835 Valéria De Brito Andrade Fiscal de Obras 

309012751 Andreia Santos De Araujo Fiscal de Serviços Públicos 

309011813 Bianca Maria De Jesus Fiscal de Serviços Públicos 

309013939 Eridiana Souza Silva Fiscal de Serviços Públicos 

309009991 Geider França De Moura Normandia Fiscal de Serviços Públicos 

309009283 Grazielli Gonçalves Pires Fiscal de Serviços Públicos 

309005378 Jairo Pinto Bispo Fiscal de Serviços Públicos 

309000570 Jéssica Lopes Pereira Sampaio Fiscal de Serviços Públicos 

309013545 Kalyne De Souza Morbeck Araujo Fiscal de Serviços Públicos 

309003033 Lucas Bispo Da Silva Fiscal de Serviços Públicos 

309009520 Natan Gomes Meira Fiscal de Serviços Públicos 

309007056 Rafael De Souza Soares Fiscal de Serviços Públicos 

309007881 Ricardo Cerqueira Guedes Fiscal de Serviços Públicos 

309012004 Saulo Santos Souza Fiscal de Serviços Públicos 

309012494 Aínoan Dos Santos Cajado Fiscal Sanitarista 

309008678 Angela Ferreira De Souza Silva Fiscal Sanitarista 

309006865 Antonio Carlos Dos Santos Silva Fiscal Sanitarista 

309014134 Cristina Maria Da Silva Fiscal Sanitarista 

309013505 Eliane Rodrigues Batista De Oliveira Fiscal Sanitarista 

309011352 Fabiane Santos Da Silva Fiscal Sanitarista 
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309010494 George Tallys Ouriques Reis Fiscal Sanitarista 

309008072 Jackson Moreira Souza Fiscal Sanitarista 

309011506 Janilson Matos Teixeira Matos Fiscal Sanitarista 

309000431 Joelma Oliveira Souza Fiscal Sanitarista 

309006335 Lara De Oliveira Carvalho Fiscal Sanitarista 

309006799 Luciana De Jesus Araujo Barreto Fiscal Sanitarista 

309003534 Lutiane Cristina Sampaio Dos Santos Fiscal Sanitarista 

309007890 Renata Dos Santos Rocha Fiscal Sanitarista 

309010764 Roan Pietro Carvalho Freitas Fiscal Sanitarista 

309010828 Sâmela Silva Mendes Fiscal Sanitarista 

309013791 Sergio Ferreira Dias Junior Fiscal Sanitarista 

309000852 Suelen De Jesus Santos Fiscal Sanitarista 

309016161 Talita Arruda Santos Fiscal Sanitarista 

309008548 Thatiane Alves De Souza Fiscal Sanitarista 

309001344 Uiliane Novais Moreira Fiscal Sanitarista 

309008536 Iracema Costa Ribeiro Gomes Inspetor Sanitarista - Enfermagem 

309014308 Laiane Pereira Reis Inspetor Sanitarista - Enfermagem 

309008073 Mariley Peixoto Reis Moreira Inspetor Sanitarista - Enfermagem 

309004385 Natali Ramos Lima Inspetor Sanitarista - Enfermagem 

309005543 Sara De Oliveira Furtuoso Inspetor Sanitarista - Nutrição 

309009028 Vanice Rodrigues Batista Inspetor Sanitarista - Nutrição 

309010454 Deyvid Silva Ramos Técnico de Informática 

309004607 Leandro Souza Da Fonseca Técnico de Informática 

309013237 Roberto Carlos Mendes Guimarães Técnico de Informática 

309003169 Uanderson Silva Coelho Técnico de Informática 

309010425 Welmo Jesus De Oliveira Técnico de Informática 

309010051 Alex Durães Pereira Técnico Em Enfermagem Do Trabalho 

309006912 Aline Anjos Botelho Técnico Em Enfermagem Do Trabalho 

309001090 Luciene De Jesus Oliveira Técnico Em Enfermagem Do Trabalho 

309012065 Marta Vitorino Da Silva Técnico Em Enfermagem Do Trabalho 

309011101 Milena Carvalho Gomes Técnico Em Enfermagem Do Trabalho 

309006246 Elielza Santos Oliveira Técnico em Segurança do Trabalho 

 
II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 
Cargo: Agente de Trânsito 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

1 6 10 3 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O título da reportagem “Viva a dona Maria” não se refere a uma mulher em especial, mas a todas aquelas que dirigem. 
As demais afirmações são incoerentes à titulação textual, pois retratam informações inapropriadas, a saber: “anuncia 
que o carro é a continuidade do próprio ‘ser’ das mulheres” – tal fato é errôneo, pois, segundo o texto, “Para a maioria 
dos marmanjos, o carro é uma continuidade de seu próprio ser, uma forma de afirmar a virilidade”; “enfatiza uma 
discussão sexista, ou seja, uma afirmação da virilidade” – tal fato é contestável, pois, segundo o texto, “Para a maioria 
dos marmanjos, o carro é uma continuidade de seu próprio ser, uma forma de afirmar a virilidade”; “denota que há 
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muitos acidentes no trânsito envolvendo mulheres – tal fato também é incorreto, pois, segundo o texto, “A quantidade 
de pesquisas que atestam a superioridade feminina ao volante é impressionante. Pelo menos no que diz respeito à 
capacidade de evitar acidentes”; e, “retrata que a proporção de mortes em decorrência de acidentes no trânsito é 
maior entre as mulheres” – tal fato é falso, pois, segundo o texto, “De acordo com um estudo feito pelo professor de 
estatística David Duarte Lima, da Universidade de Brasília, a proporção de mortes em decorrência de acidentes de 
trânsito é de quatro homens para uma mulher”. Assim sendo, considera-se que o questionamento “Sobre o título do 
texto ‘Viva a dona Maria’ é possível depreender que [...]” é claro e bastante objetivo. 
 
Fonte:  

• O próprio texto. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

2 7 9 5 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O 1º§ enfatiza que “Na próxima vez que você, leitor do sexo masculino, disputar espaço com uma mulher no trânsito, 
pense duas vezes antes de soltar aquela frase machista: ‘Vai pra casa, dona Maria!’. A quantidade de pesquisas que 
atestam a superioridade feminina ao volante é impressionante”. Dessa forma, é possível confirmar que, geralmente, 
os homens demonstram, sim, um comportamento machista em relação às mulheres”. As demais afirmativas são 
inapropriadas às ideias evidenciadas ao longo do texto, a saber: “Normalmente, as mulheres dirigem embriagadas, 
abusam da velocidade e andam coladas ao veículo da frente” –  tal fato está equivocado, pois, segundo o texto, “De 
acordo com um estudo feito pelo professor de estatística David Duarte Lima, da Universidade de Brasília, a proporção 
de mortes em decorrência de acidentes de trânsito é de quatro homens para uma mulher. Cerca de 80% das 
ocorrências graves são causadas por imprudência. Incluem-se aqui aquelas práticas execráveis como dirigir 
embriagado, abusar da velocidade e andar colado ao veículo da frente”;  “A maioria das ocorrências graves no trânsito 
são causadas por uma grande deficiência – o reflexo” – tal fato também está incorreto, pois, segundo o texto, tal 
prática é característica das mulheres “Os especialistas são unânimes em afirmar que elas poderiam evitar os pequenos 
acidentes se treinassem um aspecto no qual apresentam grande deficiência – o reflexo”; “Diversas pesquisas 
confirmam que os homens são melhores ao volante que as mulheres” – tal fato é falso, pois, o próprio subtítulo do 
texto afirma justamente o contrário “Pesquisas confirmam que a mulher é melhor ao volante que o homem”; e, por 
fim, “No trânsito, ao pisar fundo, as mulheres se sentem mais potentes, mais desejáveis” – tal fato é contestável, pois, 
segundo o texto, tal particularidade é dos homens “Ao pisar fundo, eles se sentem mais potentes, mais desejáveis”. 
 
Fonte: 

• O próprio texto. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

3 8 1 4 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Vocativo é um termo isolado da oração, não sendo parte do sujeito e nem do predicado. Serve para chamar a atenção 
do interlocutor e aparece separado do restante da oração por algum sinal de pontuação. Os vocativos costumam 
aparecer isolados da oração por uma vírgula. É comum que estejam no início do enunciado. Dessa forma, justifica-se 
o emprego da vírgula em: “Vai pra casa, dona Maria!”.  
 
Fonte: 

• ILVA, Sérgio N. D. da. O Português do dia a dia: Como falar e escrever melhor. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

4 9 2 8 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O presente do indicativo indica, principalmente, uma ação que ocorre no exato momento em que se narra a ação. 
Indica também uma ação habitual, uma característica do sujeito, um estado permanente de uma situação ou a verdade 
científica dos fatos. Este tempo verbal pode ser usado ainda para indicar uma ação que ocorrerá num futuro próximo 
ou enfatizar fatos ocorridos no passado, num relato dos mesmos. Confirma-se, portanto, que em “E, em geral, as 
batidas são pequenas”, o verbo se encontra no presente do modo indicativo. As demais afirmativas transcritas do 
texto evidenciam ação em outros tempos e modos verbais, a saber: “E se prestassem mais atenção aos trajetos” – 
pretérito imperfeito do modo subjuntivo;  “Do contrário, a discussão cairá no vazio sexista” – futuro do presente do 
modo indicativo; “Os homens teriam a ganhar se fossem tão prudentes quanto as mulheres” – futuro do pretérito do 
modo indicativo e pretérito imperfeito do modo subjuntivo; e, por fim, “E elas seriam melhores motoristas se fossem 
mais atentas ao que acontece à sua volta” – futuro do pretérito do modo indicativo e pretérito imperfeito do modo 
subjuntivo. 
 
Fonte: 

• ILVA, Sérgio N. D. da. O Português do dia a dia: Como falar e escrever melhor. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

5 10 3 1 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando o trecho “Além disso, elas estão abusando do telefone celular enquanto dirigem – o que é uma infração 
prevista no Código Nacional de Trânsito”, podemos afirmar que o travessão foi empregado para “enfatizar um 
esclarecimento”. Nesse caso, informar que usar o telefone celular enquanto dirige é uma infração de trânsito. As 
demais opções de respostas são atribuições de demais sinais de pontuação. 
 
Fonte:  

• ILVA, Sérgio N. D. da. O Português do dia a dia: Como falar e escrever melhor. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

6 1 4 9 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A expressão “maioria” se trata de substantivo feminino. Os pronomes são palavras que acompanham ou substituem 
os substantivos. As demais palavras destacadas são pronomes, a saber: você (pronome de tratamento); seu (pronome 
possessivo); aquelas (pronome demonstrativo); eles (pronome pessoal caso reto). 
Conteúdo Programático: Pronomes: emprego, colocação e formas de tratamento.  
 
Fonte: 

• ILVA, Sérgio N. D. da. O Português do dia a dia: Como falar e escrever melhor. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

7 2 5 10 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A expressão “execráveis”, levando em consideração o contexto em que se encontra aplicada, significa: condenáveis; 
reprováveis; detestáveis; insuportáveis; censuráveis. 
 
Fonte:  

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

8 3 6 7 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A oração “Todos chegaram a tempo para a reunião sobre legislação de trânsito” contém preposição; no entanto, não 
contém artigo. Por esse motivo, o “a” não é craseado. Lembrando que “tempo” é uma palavra masculina. As demais 
afirmativas foram grafadas em conformidade com a norma-culta da Língua Portuguesa, a saber: “Estatisticamente, os 
homens têm desobedecido consideravelmente às leis de trânsito” (desobedecer “a” + “as” leis); “A redução de 
acidentes de trânsito está relacionada às operações da Lei Seca” (relacionar “a” + “as” operações); “A reunião refere-
se à população irresponsável no trânsito” (refere-se “a” + “a” população); e, “Cresce, às escondidas, o número de 
acidentes por causa de imprudência no trânsito” (antes de locuções ocorre crase). No entanto, há uma inconsistência 
no enunciado da questão, que deveria questionar sobre o uso incorreto do sinal indicativo da crase e não sobre o seu 
emprego facultativo. 
 
Fonte: 

• ILVA, Sérgio N. D. da. O Português do dia a dia: Como falar e escrever melhor. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

9 4 7 6 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sujeito oculto ou elíptico é aquele que não está visível na frase, mas que pode ser identificado pelo contexto. Dessa 
forma, o sujeito existe, consegue ser identificado, mas não está expresso na oração. Considerando o contexto textual, 
verifica-se que “E se (elas) prestassem mais atenção aos trajetos”. Observe o trecho “Os especialistas são unânimes 
em afirmar que elas poderiam evitar os pequenos acidentes se treinassem um aspecto no qual apresentam grande 
deficiência – o reflexo. E se prestassem mais atenção aos trajetos”. Dessa forma, “elas” é o sujeito oculto na segunda 
oração. 
 
Fonte:  

• ILVA, Sérgio N. D. da. O Português do dia a dia: Como falar e escrever melhor. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

10 5 8 2 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Quando a partícula “se” é índice de indeterminação do sujeito, o verbo deve ficar na 3ª pessoa do singular. É o que 
acontece em: “Obedecera-se aos severos regulamentos de trânsito”. As demais afirmativas estão corretas, a saber: 
“Faz exatamente dois meses que não dirijo” – verbo fazer impessoal (que indica tempo) sempre é conjugado na 3ª 
pessoa do singular; “Existem, certamente, diversas multas devido à imprudência no trânsito” – o verbo “existir”, por 
sua vez, não é impessoal. Por esse motivo, ele deve concordar com o sujeito “diversas multas”; “Especialistas temem 
que motoristas possam cometer excesso de infrações” – conjugação correta presente do modo subjuntivo; e, “As aulas 
de legislação de trânsito começam quando batem oito horas” – na indicação de horas, o verbo deve sempre concordar 
com o sujeito: “oito horas batem”. 
 
Fonte:  

• ILVA, Sérgio N. D. da. O Português do dia a dia: Como falar e escrever melhor. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

11 13 14 15 

 
Recurso Procedente. Altera-se para a alternativa C. 
Relata o recurso que o gabarito da questão possui divergência entre os diferentes tipos de prova. A prova amarela 
possui gabarito distinto das demais provas. Cabe destacar que o gabarito correto é a letra C, entre 60% e 65%. 
Desse modo, defere-se o recurso para que sejam feitas as devidas correções no gabarito amarelo para a letra C. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 11 13 14 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata de um atleta que percorre, em 15 minutos, uma distância de 3200 metros e pergunta qual a distância 
que ele percorrerá em 2 horas. Sendo assim, 2 horas equivalem a 120 minutos. A cada 15 minutos o atleta percorre 
3200 metros (3,2 km). Portanto, o atleta irá percorrer 3,2*120/15 = 25,6 km, conforme gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

14 15 12 11 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As parcelas do salário de José são: 
Vencimento base: R$ 1.000,00; 
Auxílio transporte: R$ 100,00; 
Auxílio saúde: R$ 300,00; 
Auxílio alimentação: R$ 100,00; 
Aplicando-se os reajustes indicados no enunciado, fica: 
10% de Vencimento base: R$ 1.000,00 + R$ 100,00 = R$ 1.100,00 
1/5 = 20% de Auxílio transporte: R$ 100,00; + R$ 20,00 = R$ 120,00 
15% de Auxílio saúde: R$ 300,00 + R$ 45,00 = R$ 345,00 
Auxílio alimentação: R$ 100,00 + R$ 150,00 = R$ 250,00 
O que resulta em um total de: R$ 1.100,00 + R$ 120,00 + R$ 345,00 + R$ 250,00 = R$ 1.815,00 e em um aumento de 
R$ 315,00. 
Portanto, o aumento percentual do salário será: 315/1500 = 21%, conforme gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

15 12 11 13 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado afirma que todas as proposições apresentadas são verdadeiras. Assim, tem-se a seguinte análise sobre 
os valores lógicos de cada premissa simples: 
Sejam as premissas simbolizadas: 
P1: Se o Brasil venceu a copa do mundo, então houve comemoração. A -> B 
P2: Não houve comemoração ou o Carnaval foi cancelado. ~B ou C 
P3: O Carnaval não foi cancelado. ~C 
Todas devem ser verdadeiras. Logo: 
~C = (V) 
~B ou C = V ou F = (V) 
A -> B = F -> F = (V) 
Desse modo, conclui-se que as proposições simples a seguir são verdadeiras: 
O Brasil não venceu a copa do mundo. 
Não houve comemoração. 
O Carnaval não foi cancelado. 
Então, analisando as alternativas, tem-se como verdadeira a proposição C. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

16 24 23 17 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os recursos alegam que a questão não especificou qual legislação se aplicaria ao caso em tela, ou seja, se trata da Lei 
nº 8.666/93 ou da Lei nº 14.133/21. Enfim, independentemente da legislação aplicada existe apenas uma resposta 
correta para o assunto proposto no enunciado, qual seja, os critérios de desempate aplicados. Em ambas as legislações 
há preferência no desempate para as empresas brasileiras que produzam bens ou prestem serviço. Destaca-se ainda 
que não se pode confundir o simples fato da empresa empregar pessoas com deficiência com empresas que 
comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Observa-se que a preferência se 
dá em caso mais complexos, não bastando simplesmente empregar o trabalhador deficiente. Portanto, todas as 
demais alternativas não guardam qualquer relação com os critérios de desempate em processos licitatório. Assim, 
mantem-se a questão e o gabarito publicado, sendo a resposta correta a alternativa B. 
 
Fontes: 

• Lei nº 14.133/21, art, 60, §1º 

• Lei nº 8.666/93, art. 3º, §2º 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

17 23 24 18 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão visa explorar o conhecimento do candidato sobre a Constituição da República de 1988, mais 
especificamente sobre o seu art. 37 e incisos. As razões recursais não merecem guarida, uma vez que existe apenas 
uma alternativa correta para responder ao comando da questão. A alternativa “A” é incorreta, pois para que o prazo 
de validade do concurso seja superior a 02 anos, não é obrigatório constar tal estipulação no edital do concurso. Os 
requisitos exigidos pela Constituição Federal existem para serem necessariamente cumpridos pelos administradores, 
não cabendo, aqui, falar-se em poder discricionário para a escusa de não fixação de um prazo de validade, vide art. 
37, III. Por sua vez, a alternativa “B” é incorreta, pois limita acesso aos cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros natos, situação não prevista como regra geral na constituição. Sendo certo que é possível 
admitir brasileiros naturalizados, vide art. 37, I. Assim, apenas a alternativa “E” responde corretamente ao enunciado, 
já que reproduz a integralidade do texto do art. 37, II da constituição. 
 
Fonte: 

• Constituição da República de 1988, artigo 37 e incisos: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:               

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 

estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas 

ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração;          

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período; 

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de 

provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou 

emprego, na carreira; 

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos 

em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 

previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;  
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

18 19 25 21 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não merece guarida a alegação de que a questão foi formulada com conteúdo que extrapola o Edital. A questão se 
embasa no art. 150 da CF/88, que está dentro do Capitulo VII, "DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", que se inicia no Art. 37 
e encerra no Art. 230, sendo certo que o Edital previa “Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: noções 
sobre Administração Pública”, vide que não há limitação sobre quais seções. Assim, cabe o candidato ter conhecimento 
amplo sobre o tema. Portanto, mantem-se o a questão e o gabarito divulgado. 
 
Fonte: 

• Constituição da República de 1988 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

19 17 18 20 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apenas a alternativa C responde corretamente ao proposto pelo enunciado da questão, pois traz o teor do art. 43, 
parágrafo único, do Estado dos Funcionários Públicos do Município de Jequié. A alternativa D, por sua vez, é incorreta, 
pois A promoção obedecerá ao critério da antiguidade de classe e ao merecimento, alternadamente. A alternativa 
indicava que a promoção poderia ser por antiguidade ou merecimento de forma reiterada. 
 
Fonte:  

• Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jequié 

Art. 39. A promoção obedecerá ao critério da antiguidade de classe e ao merecimento, alternadamente, salvo 

quando a classe final da carreira, em que será feita a razão de um terço por antiguidade e dois terços por 

merecimento. 

Art. 43. O merecimento do funcionário adquirido na classe. Parágrafo único. O funcionário transferido para a 

carreira da mesma denominação levará o merecimento apurado no cargo a que pertencia. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

20 16 17 23 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo programático do certame informa que: 
“I. Conhecimento Específicos para cargos de Nível Superior e Nível Médio e Técnico Completo – QUADROS II e III 
LEGISLAÇÃO (para todos os cargos de nível médio, técnico e superior) Lei Municipal nº 1.130, de 5 de abril de 1990: 
Lei Orgânica do município de Jequié/BA. Lei Municipal nº 1.552, de 4 de fevereiro de 2002: Aprova a estrutura 
organizacional da Prefeitura Municipal de Jequié/BA e dá outras providências. Lei Municipal nº. 485, de 3 de setembro 
de 1962: dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jequié/BA” 
Assim, não merece guarida os recursos que alega que a questão extrapola os limites do Edital. Portanto, apenas a 
alternativa E responde correta ao comando da questão, nos termos do art. 102 da Lei Orgânica. 
 
Fonte: 

• Lei Municipal nº 1.130, de 5 de abril de 1990: Lei Orgânica do município de Jequié/BA. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

21 18 19 22 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão pede que o candidato assinale a opção incorreta, estando a alternativa “D” em desacordo 
com a Lei Orgânica, especificamente quanto ao artigo 126, parágrafo único. A afirmativa informa que o Município de 
Jequié poderá destinar recursos públicos para auxílios e subvenções a instituições privadas com fins lucrativos, 
quando na verdade a lei determina que tem preferências as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
 
Fonte: 

• Lei Municipal nº 1.130, de 5 de abril de 1990: Lei Orgânica do município de Jequié/BA. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

22 25 20 19 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede que o candidato indique a alternativa que informe a matéria sobre qual cabe à Câmara Municipal 
legislar, dependendo da sanção do Prefeito. Assim, o rol está previsto no art. 35 da Lei Orgânica, de modo que a 
alternativa “C” reproduz a literalidade do inciso III da referida norma. As demais alternativas tratam matérias 
exclusivas da Câmara Municipal, previstas no art. 36, portanto, todas erradas. 
 
Fonte: 

• Lei Municipal nº 1.130, de 5 de abril de 1990: Lei Orgânica do município de Jequié/BA. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

23 20 16 25 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Das alternativas apresentadas, apenas a alternativa E (Relações Interpessoais) não está no rol do art. 16, §1º do 
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jequié. 
 
Fonte: 

• Lei Municipal nº. 485, de 3 de setembro de 1962: dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do 

Município de Jequié/BA. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

26 31 29 34 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Variados recursos foram impetrados no intuito de anular a questão, que o conteúdo extrapola os limites previstos pelo 
texto que regulamenta o certame. Os argumentos em referência ao conteúdo inadequado ao edital não são 
procedentes pois o programa previa os seguintes temas: Planejamento de trânsito e transporte público urbano. 
Engenharia de tráfego: conceitos e aplicações. Modelagem de demanda de transportes urbanos. Estudos de 
viabilidade de soluções alternativas de transportes urbano. Estes temas exigem cálculos, álgebra básica, compreensão 
e cálculos com equações de 1o grau de duas variáveis. Adicionalmente, há considerações de alguns candidatos quanto 
a presença do tópico Modelagem de demanda de transportes urbanos no rol dos Conhecimentos Específicos ou ainda 
aos limites apresentados pela lei 9.503/97, explicitamente prevista no Edital. Ora, uma vez que existe o tópico previsto 
no programa, então a questão está em linha com o que foi requerido do candidato. Ademais, a Legislação indicada 
(Lei Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997) não apresenta informação explicita que delimita conhecimentos do cargo 
apresentado. Desta feita, os recursos são improcedentes. 
 
Fonte: 
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• PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES: CONCEITOS E MODELOS DE ANÁLISE, Profa.  Vânia Barcellos Gouvêa 

campos, em 

<http://www.marcusquintella.com.br/sig/lib/uploaded/Planejamento%20de%20Transportes%20-

%20V%C3%83%C2%A2nia%20Campos.pdf > 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

27 32 40 30 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os candidatos que interpelaram recurso apresentaram argumentações de extrapolar limites do edital e gabarito 
incorreto. Primeiro ponto a se salientar é que o Anexo I do CTB conceitua “luz alta” como o “facho de luz do veículo 
destinado a iluminar a via até uma grande distância do veículo”, sendo que os seus requisitos, assim como de todo o 
sistema de iluminação e sinalização dos veículos, estão determinados pela Resolução do Conselho Nacional de Trânsito 
n. 227/07 e o descumprimento da regra do sistema de iluminação, pode ser punido pela infração do artigo 224, uma 
vez que somente este artigo remete a Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública. 
Ora, a questão é clara na situação que remete a facho de luz alta em vias providas de iluminação pública, com resposta 
idêntica a apresentada no gabarito, não cabendo revisão dele. Ademais, o edital reporta a necessidade de domínio do 
candidato do CTB, portanto, não cabendo alegação de conteúdo extrapolando limites do edital. Sem mais, os recursos 
são considerados improcedentes. 
 
Fontes:  

• https://www.ctbdigital.com.br/comentario/comentario224  

• Resolução 227/2007 — Português (Brasil) (www.gov.br)  

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

28 30 26 31 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os requerentes aventam: 
1. haver descompasso entre o conteúdo programático o necessário para o cargo em referência a Lei 9.503/97; 
2. o uso das palavras “volume” e “fluxo”; 
3. que o edital é para o cargo de Agente de Trânsito, de nível médio, que o conteúdo abordado na prova deve se limitar 
a tal nível de formação; 
4. assunto afeto a RESOLUCÃO 798 do Contran. 
Ocorre que a Legislação indicada não apresenta informação explicita que delimita conhecimentos do cargo 
apresentado. Ademais, o agente de trânsito tem várias atribuições descritas no edital e em destaque: educar, orientar 
e fiscalizar a circulação de veículos, pedestres e animais através do exercício do poder de polícia administrativa; prestar 
orientação aos motoristas, pedestres e as pessoas físicas e jurídicas que exploram atividades de transporte de cargas 
e passageiros em geral, inclusive coletivos e escolares no município, principalmente quanto à segurança, obediência 
às normas e a sinalização de trânsito e transportes; realizar operações especiais de organização e orientação do 
trânsito; lavrar autos de infração, relatórios de acidente de trânsito e aplicar medidas administrativas; realizar 
palestras e outras atividades de educação para o trânsito; executar outras atividades afins e correlatas; entre várias 
outras. Observa-se das atribuições que os candidatos devem dominar os termos técnicos afetos a profissão. Além 
disso, a questão tem o objetivo de medir conhecimento do técnico que terá as atribuições indicadas no edital, portanto 
dominar os termos técnicos. Relatórios Técnicos, palestras, fiscalização, etc., exigirão todos os conhecimentos 
contextualizados na questão e o conteúdo programático, como relatado pelo requerente, foi apontado como 
necessário. Pelos argumentos exposto, não cabe os argumentos levantados pelos requerentes, considerando assim os 
recursos improcedentes. 
 
Fontes:  

• https://www.gov.br/prf/pt-br/concurso-2021/codigo-de-transito-brasileiro  

• INTRODUÇÃO À TEORIA DO FLUXO DE TRÁFEGO Eng. Hugo Pietrantonio, D.Sc. Professor, Departamento de 

Engenharia de Transportes-EPUSP< http://sites.poli.usp.br/d/ptr5803/et2-teoria.pdf> 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

29 35 30 32 

 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal sugere que a presente questão trata de infrações referente a desrespeitar as regras de uso da luz de 
posição, farol baixo e pisca-alerta. Contudo, não há relação entre o argumento do recurso e a questão. Desta feita, o 
recurso foi prejudicado. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

30 27 38 33 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais questionam o uso do termo classificações básicas de via, inadequação da classificação a legislação, 
implicando em gabarito errôneo e, por fim, que o PNT - Política Nacional de Trânsito, é assunto presente na Resolução 
514/2014 do CONTRAN não solicitada no edital deste certame.  
O CTB reporta ao sistema viário no CAPÍTULO II, exigindo para tanto, compreensão do conteúdo programático: 
Diretrizes dos sistemas viários. A classificação do CTB e o que se entende por básica é completa, não há classificação 
intermediária, mas de todos os elementos, portanto só restaria a opção E como verdadeira.  
Adicionalmente, o edital designa em seu conteúdo programático: Desenvolvimento urbano e POLÍTICAS DE 
TRANSPORTE E TRÂNSITO, sem distinção, portanto, aberto para a PNT e logo para a Resolução 514/2014. Desta feita, 
o recurso é improcedente. 
Desta feita, os recursos apresentados são improcedentes. 
 
Fontes:  

• https://www.ctbdigital.com.br/  

• https://www.ctbdigital.com.br/artigo/art60 

• http://www.transitoideal.com.br/pt/artigo/2/passageiro/86/classificacao-das-vias 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

31 40 37 29 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os recursos questionam o conteúdo da presente questão, pois os conhecimentos do candidato sobre o PNT - Política 
Nacional de Trânsito, presente na Resolução 514/2014 do CONTRAN, não foi solicitado no edital deste certame. Ocorre 
que o edital designa em seu conteúdo programático: Desenvolvimento urbano e POLÍTICAS DE TRANSPORTE E 
TRÂNSITO, sem distinção, portanto, aberto para a PNT e logo para a Resolução 514/2014. Desta feita, o recurso é 
improcedente. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

32 24 39 40 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os requerentes questionam o conteúdo da questão está acima do nível do cargo e inadequado ao previsto edital do 
certame. Alguns dos recorrentes sugerem que a questão requer do candidato o domínio de Política Nacional de 
Mobilidade Urbana e da Lei 12.587/12, conhecida como Lei da Mobilidade Urbana, esses conteúdos são ministrados 
aos cursos de nível superior das áreas de engenharias. Quanto à Lei 12.587/12, não há menção no texto a lei, nem tão 
pouco exigência de conhecimento específico dessa legislação. No que tange ao nível e a previsão no certame, o edital 
designa claramente como conteúdo programático: MODELAGEM DE DEMANDA DE TRANSPORTES URBANOS. 
Portanto, dentro do espectro do solicitado na questão. Desta feita, os recursos são improcedentes. 
 
 



19 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

33 37 32 36 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os requerentes questionam o conteúdo da questão está acima do nível do cargo e foge ao previsto edital do certame. 
Alguns apontam, ainda, um descompasso entre o conteúdo programático e o necessário para o cargo em referência à 
Lei 9.503/97. Outros sugerem que a questão está ancorada no parágrafo único da Lei 1.568/2002, que versa sobre a 
regulamentação de estacionamento no município de Jequié.  A Lei 9.503/97 não apresenta informação explicita que 
delimita conhecimentos do cargo apresentado. A Lei 1.568/2002 não trata do PIEV, mas de relação afeta a 
estacionamento, não havendo relação com a presente questão. Adicionalmente, ocorre que o edital designa em seu 
conteúdo programático: EDUCAÇÃO E SEGURANÇA DE TRÂNSITO, portanto, alegação de conteúdo não previsto é 
infundado. Desta feita, os recursos são improcedentes. 
 
Fonte: 

• https://www.ctbdigital.com.br/  

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

34 36 27 35 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Os candidatos questionam que o último item também está incorreto. Em revisão as atribuições do CONTRAN, no art. 
12 da Lei 9.503/97, consta que o item XII que se referia a apreciar os recursos interpostos contra as decisões das 
instâncias inferiores, na forma deste Código, foi revogado. Desta feita, os recursos são procedentes e a questão foi 
anulada.  
 
Fonte: 

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503Compilado.htm  

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

35 29 33 37 

 
Recurso improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os candidatos questionam que o conteúdo não contempla o previsto no Edital, porém indicando que Estudos de 
viabilidade de soluções alternativas de transportes urbanos está contemplado. Alguns aventam erro no gabarito. A 
compreensão de alguns candidatos é que o conteúdo da questão exige conhecimentos mais aprofundados do que os 
requeridos pelo nível do agente de trânsito. Porém, a pergunta remete exatamente a estudos de viabilidade de 
soluções de alternativas de transportes, não exigindo conhecimento extra. Cabe, por fim, observar o argumento dado 
por alguns candidatos quanto ao erro de grafia na questão: está escrito ‘opões” onde era para ter “opções”. O erro de 
grafia não é capaz de suscitar dúvida, pois a palavra grafada errada não cabe no contexto da questão, ou seja, o verbo 
“opor” não faria sentido na questão. Já a palavra ”opções” se encaixa no contexto do enunciado. Apesar de indesejado 
o erro ortográfico, o candidato no momento da aplicação da prova deve fazer interpretações, assim, ao interpretar o 
enunciado da referida questão é de fácil percepção qual palavra deve ser considerada. Destaca-se ainda que 
independente da palavra, o foco da questão era outro, indicar a alternativa financeira mais adequada, de modo que a 
palavra grafada de forma equivocada não interfere na resolução da questão.  
 
Fontes: 

• http://files-server.antp.org.br/_5dotSystem/download/dcmDocument/2015/06/15/84FC0D2B-4A6C-4B3B-

BC53-A2F0DABF93A5.pdf  

• https://fateclog.com.br/anais/2019/ESTUDO%20DE%20VIABILIDADE%20PARA%20IMPLEMENTAÇÃO%20DE

%20LINHA%20DE%20ÔNIBUS%20EXPRESSA%20LIGANDO%20O%20TERMINAL%20ITAQUERA%20AO%20TER

MINAL%20PARQUE%20DOM%20PEDRO%20II.pdf  

• Adaptado da apostila PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES: CONCEITOS E MODELOS DE ANÁLISE, Profa.  Vânia 

Barcellos Gouvêa campos, em 
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<http://www.marcusquintella.com.br/sig/lib/uploaded/Planejamento%20de%20Transportes%20-

%20V%C3%83%C2%A2nia%20Campos.pdf > 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

36 38 31 38 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Vários recursos sugerem que a questão se reporta a RESOLUCÃO 798 do Contran. O assunto Volume de Tráfego que 
está presente no Manual do DNIT, página 25, assunto que não está expresso no edital. O conteúdo que embasa a 
questão é Engenharia de tráfego: conceitos e aplicações. A resposta envolve o seguinte procedimento: 
Para calcular o fluxo de tráfego deve-se somar as contagens (400+350+250=1000), dividir pelo período de contagem 
2h, resultando em 1000/2, portanto 500 veículos/hora, como não há opção equivalente, então deve-se converter para 
veículos por minuto, dividindo o resultado anterior por 60, chegando à resposta 500/60=8,33 veículos/minuto. 
Desta feita, o recurso é improcedente. 
 
Fontes: 

• INTRODUÇÃO À TEORIA DO FLUXO DE TRÁFEGO Eng. Hugo Pietrantonio, D.Sc. Professor, Departamento de 

Engenharia de Transportes-EPUSP< http://sites.poli.usp.br/d/ptr5803/et2-teoria.pdf> 

• http://www.marcusquintella.com.br/sig/lib/uploaded/Planejamento%20de%20Transportes%20-

%20VÃ¢nia%20Campos.pdf  

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

37 39 28 39 

 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa B. 
As razões recursais indagam que a resposta é com base na Lei nº 2.099, 25 de setembro de 2019. Art. 2 inciso IV. O 
objeto apreendido somente será retirado do pátio sobre guinchos plataforma, ou sobre carroceria, vetado uso de 
cordas, correntes, cambão, do leilão dos objetos e veículos abandonados em via pública, correspondendo a questão 
C como correta. Em revisão do texto da prova e da legislação constata-se que a resposta certa é a B, embora no 
gabarito tenha o item A, pois:  

Art. 1. Da Lei: 
“Lei Municipal nº. 2.099, de 25 de setembro de 2019: Dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em 
vias públicas no âmbito do Município de Jequié e dá outras providências. 
... 
Art. 1º Esta Lei disciplina o uso de vias públicas por veículos de propulsão humana, animal, motorizado ou não, 
e em condições de visível estado de abandono, os quais, apresentando as características elencadas nesta Lei, 
serão considerados abandonados e assim removidos quando forem encontrados nas condições a seguir:  

I - Veículos motorizados ou não, estacionados em vias públicas sem sinais de identificação;  
II - Veículos motorizados ou não, que se apresentem em uma ou mais das seguintes condições:  

a) Sem identificação de nº de chassi, sem identificação de nº de motor, com registro de 

comunicação de venda no sistema informatizado do Detrannet, BIN (Base de Identificação 

Nacional) DETRAN, com identificação do comprador ou não.  

III - Veículos motorizados ou não, com débitos fiscais registrados no sistema Detrannet, ou Base de 
Identificação Nacional (BIN) impostos, multas, taxas, entre outros débitos condicionados ao veículo 
encontrado em visível estado de abandono em via pública;  
IV - Veículos motorizados ou não, em estado de abandono visível, com aparência, externas e 
internas, identificadas a olho nu pelo mau estado de conservação;  
V - Veículos de propulsão humana ou animal, encontrados em qualquer uma das condições do 
inciso IV. 

...” 
 
Desta feita, o gabarito foi alterado para o item B. 
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Fonte: 

• http://www.jequie.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/05/LEI-Nº-2.099-EM-25-DE-SETEMBRO-DE-

2019.pdf 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

38 33 35 27 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
As razões recursais argumentaram inconsistência nas respostas, pois item não especifica qual o tipo de sinalização 
está presente no local e pede anulação da questão. O texto reporta que Pedro ESTACIONOU. Ele acionou a sinalização 
de emergência do veículo e PERMANECEU no local por menos de 15 minutos. (negrito para destacar), contudo não 
indica que tipo de placa existia no local. O CTB, em seu anexo I, estabelece que “parada é a imobilização do veículo 
com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros”. 
Também o CTB indica no Art. 181 XVIII e XIX tipifica as sinalizações que irão implicar em que infrações e penalidades.  
Diante do exposto, há duplicidade de resposta na questão, podendo ser interpretada como item B ou o C. O recurso é 
procedente e suscita anulação da questão. 
 
Fontes: 

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm 

• https://leismunicipais.com.br/a/ba/j/jequie/lei-ordinaria/2002/156/1568/lei-ordinaria-n-1568-2002-

permite-e-disciplina-o-estacionamento-de-veiculos-defronte-as-drogarias-e-farmacias-e-da-outras-

providencias 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

39 26 36 28 

 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa E. 
Os requerentes pedem a anulação da questão por inconsistência com a letra da Lei ou revisão de gabarito em 
decorrência da legislação municipal. Há recursos que questionam a legalidade da lei. O exposto pelos recorrentes 
reporta uma interpretação equivocada da Lei, entretanto o texto é conforme transcrito abaixo, e se valendo do fato 
que a legalidade de leis municipais não é um ponto pacificado pelas instâncias superiores: 

“Lei Municipal nº. 2.099, de 25 de setembro de 2019: Dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em 
vias públicas no âmbito do Município de Jequié e dá outras providências. 
Art. 2º, § 3º 
... 
IV - O objeto apreendido somente será retirado do pátio sobre guinchos plataforma, ou sobre carroceria, 
vetado uso de cordas, correntes, cambão, do leilão dos objetos e veículos abandonados em via pública. 
...” 

Sendo assim, o recurso é procedente para alterar a alternativa correta para a letra E. 
 
Fonte: 

• http://www.jequie.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/05/LEI-Nº-2.099-EM-25-DE-SETEMBRO-DE-

2019.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

40 28 34 26 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal relata argumentos que questionam a resposta da questão, indicando a necessidade de mudança do 
gabarito para o item C. Porém, no CTB está explicito: 

““É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos 
acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte 
da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. 
§ 1º O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. 
... 
.” 

Desta feita, a resposta correta é o item C, de maneira que o recurso é improcedente. 
 
Fonte:  

• Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, no art. 68 fala § 1º 

 
 

 
Cargo: Arquiteto 
 

BRANCA 

35 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No que tange a geometria descritiva, diedro é a junção de dois semiplanos perpendiculares entre si onde as vistas do 
desenho são projetadas. Comumente utilizada no Brasil, é o tipo de representação ortográfica na qual o objeto a ser 
representado aparece entre o observador e os planos de coordenadas nos quais o objeto é projetado ortogonalmente 
em plano infinito. 
Utiliza-se como ponto de referência a vista frontal que é representada no primeiro diedro do objeto em questão. 
 
As razões recursais dispõem que: “a vista superior corresponde ao rotação de 90º em torno do eixo x (...) segundo a 
perspectiva mostrada no enunciado, nenhuma figura representa a vista superior de forma adequada”, onde vista 
superior – também conhecida como “planta baixa” – é a representação do objeto visto por cima, está incorreto pois a 
perspectiva apresentada possui todas as linhas horizontais inclinadas a 45° em relação ao plano de projeção alinhado 
ao ponto de distância, ou seja, para que se identifique a correta posição da vista superior, seria necessário rotacionar 
em 45º o objeto em questão, de forma a alinhar paralelamente ao eixo X (linha horizontal) e assim, verificar a correta 
representação gráfica da vista solicitada.  
 
Fonte: 

• ABNT NBR 17.006/2021 – Desenho técnico Requisitos para representação dos métodos de projeção – páginas: 

12, 13 e 14.  

 
 

Cargo: Auditor Fiscal 
 

BRANCA VERDE 

1 7 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) Os desafios apresentados no livro citado são capazes de provocar efeito que extrapola a transmissão 
de informações e conhecimento.” foi indicada como correta. De acordo com o trecho “Ela reflete a percepção do autor 
sobre a evolução da medicina, mas não se aplica ao próprio livro, que tem as qualidades da boa literatura: deslumbrar 
o leitor, aumentar o conhecimento sobre a realidade e seus mistérios e provocar novas ideias e conceitos. No labirinto 
do cérebro, de Paulo Niemeyer Filho, deslumbra ao contar as aventuras do avanço da ciência e as batalhas médicas 
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para dar qualidade de vida às pessoas. O autor conseguiu entrelaçar as aventuras do pensar e do agir; do entender o 
funcionamento do cérebro e de corrigir seus defeitos de funcionamento. Emociona acompanhar os desafios de 
cientista para desbravar o conhecimento sobre o cérebro e os desafios do cirurgião ao usar as mãos para salvar vidas 
e recuperar competências perdidas. Dupla aventura do saber e do fazer, com texto fluido, belas imagens e analogias 
poéticas.” é possível identificar a partir de expressões como “deslumbrar o leitor, provocar novas ideias, emociona 
acompanhar os desafios” que o livro citado e em especial os desafios referidos não têm como único objetivo a 
transmissão de informações. 
 
Fontes: 

• AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.   

• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna.  

 
 

BRANCA VERDE 

2 6 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Resenha crítica.” foi considerada correta.  A resenha crítica é gênero textual informativo, descritivo 
e opinativo sobre uma determinada obra, por exemplo: livro, artigo, filme, série, documentário, exposição de artes, 
peça teatral, apresentação de dança, shows. Nela, o resenhista sintetiza as ideias e expõe suas apreciações, 
influenciando seus leitores. Assim, a função da resenha crítica é fazer uma análise interpretativa da obra expondo 
considerações pessoais sobre o objeto analisado. Esse texto é muito utilizado no mundo acadêmico, pois eles são lidos 
pelos pesquisadores para conhecer melhor os aspectos positivos e negativos, expandir a visão sobre o tema explorado 
e entender a abordagem utilizada pelo autor. A alternativa “A) Editorial.” não pode ser considerada correta, o editorial 
é um gênero textual jornalístico que se posiciona criticamente a respeito dos assuntos mais relevantes para o 
momento, expressando a opinião de uma equipe. Editorial é um texto de cunho jornalístico e opinativo que serve para 
apresentar o posicionamento crítico de determinado grupo (empresa, jornal ou direção) sobre os principais assuntos 
do momento da publicação. Possui uma linguagem formal e padronizada na norma culta, com argumentação 
impessoal. Sua estrutura se compõe na apresentação do tema, discussão, fundamentação e conclusão, sendo 
comumente indicada no topo ou canto da página com algum indicativo como “carta ao leitor”. A resenha trata-se de 
um texto com uma especificidade diferente do editorial por tratar-se de uma análise crítica acerca de determinada 
obra. A alternativa “C) Artigo expositivo.” não pode ser considerada correta. O texto expositivo é aquele que tem o 
objetivo de apresentar um assunto ou acrescentar informações sobre determinado tema. Sua estrutura baseia-se na 
composição ou decomposição de um assunto, utilizando, para isso, explicações e dados de outras áreas, a fim de 
funcionar como um texto informativo. É importante, ainda, que o texto expositivo apresente dados verídicos e 
comprováveis. Não há uma análise crítica como ocorre na resenha. 
 
Fontes: 

• AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.   

• PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Sua omissão não provocaria incorreção gramatical e prejuízo semântico de acordo com o sentido 
original.” não pode ser considerada correta. Em “O autor conseguiu entrelaçar as aventuras do pensar e do agir; do 
entender o funcionamento do cérebro e de corrigir seus defeitos de funcionamento.” (2o§), a omissão do artigo “o” 
diante de “agir”, “entender” e “pensar” provoca prejuízo semântico já que ao utilizar tal artigo, os verbos citados 
anteriormente tornam-se substantivos, o que não ocorreria caso o artigo fosse retirado. Em linguística, Morfologia é 
o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. A peculiaridade da morfologia é estudar as palavras 
olhando para elas isoladamente e não dentro da sua participação na frase ou período. A morfologia está agrupada em 
dez classes, denominadas classes de palavras ou classes gramaticais. São elas: Substantivo, Artigo, Adjetivo, Numeral, 
Pronome, Verbo, Advérbio, Preposição, Conjunção e Interjeição. A alternativa “E) A substituição pelo artigo “um” 
manteria a correção gramatical e semântica, pois o gênero masculino seria preservado.” não pode ser considerada 
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correta visto que a correção semântica não seria preservada já que haveria alteração quanto ao sentido dado que “o” 
trata-se de artigo definido e “um” de artigo indefinido.  
 
Fonte: 

• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Avaliação referente à produção referenciada.” foi considerada correta.  A resenha crítica é gênero 
textual informativo, descritivo e opinativo sobre uma determinada obra, por exemplo: livro, artigo, filme, série, 
documentário, exposição de artes, peça teatral, apresentação de dança, shows. Nela, o resenhista sintetiza as ideias 
e expõe suas apreciações, influenciando seus leitores. Assim, a função da resenha crítica é fazer uma análise 
interpretativa da obra expondo considerações pessoais sobre o objeto analisado. Esse texto é muito utilizado no 
mundo acadêmico, pois eles são lidos pelos pesquisadores para conhecer melhor os aspectos positivos e negativos, 
expandir a visão sobre o tema explorado e entender a abordagem utilizado pelo autor. A alternativa “D) Registro 
informal sobre uma obra de caráter científico.” não pode ser considerada correta, pois, não há registro informal. a 
linguagem informal, ou coloquial, representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, 
regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. Essa linguagem é aplicada quando os interlocutores são 
amigos ou familiares e em momentos de descontração. Características da linguagem formal: • Não se preocupa com 
o uso correto das normas gramaticais; • Utiliza vocabulário simples, expressões populares e coloquialismos; • Ocorre 
o uso de gíria, palavrões, palavras inventadas, onomatopeia, gestos; • Aplicação de palavras abreviadas ou contraídas: 
cê, pra, tá, tbm, dps, tlg; • Está sujeita a mudanças regionais, culturais e sociais. A linguagem informal ocorre em: • 
Conversas do dia a dia; • Mensagens de celular; • Redes sociais. A linguagem informal é usada com: • Familiares; • 
Amigos.  
 
Fontes: 

• BECHARA, Evanildo. Bechara para Concursos. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 2019. 

• KOCH, I. G. V. Argumentação e linguagem. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1987. 

• GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna.  
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Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo do recurso não faz referência à questão identificada.  
 
Fonte: 

• Prova aplicada.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Aponta possíveis resultados provocados no interlocutor pela leitura proposta.” foi considerada 
correta de acordo com os trechos “que tem as qualidades da boa literatura: deslumbrar o leitor, aumentar o 
conhecimento sobre a realidade e seus mistérios e provocar novas ideias e conceitos.” “A última frase do livro No 
labirinto do cérebro diz: "Em algumas décadas nossos livros médicos estarão em museus como documentos de uma 
época em que se abria a cabeça, o tórax e o abdômen dos pacientes". “Ela reflete a percepção do autor sobre a 
evolução da medicina, mas não se aplica ao próprio livro, que tem as qualidades da boa literatura: deslumbrar o leitor, 
aumentar o conhecimento sobre a realidade e seus mistérios e provocar novas ideias e conceitos.” A alternativa “A) 
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Relata o avanço da medicina em relação ao contexto histórico.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo 
com o enunciado da questão “Considerando o primeiro parágrafo do texto, é correto afirmar que o autor:” é possível 
verificar no parágrafo citado “A última frase do livro “No labirinto do cérebro” diz: “Em algumas décadas, nossos livros 
médicos estarão em museus como documentos de uma época em que se abria a cabeça, o tórax e o abdômen dos 
pacientes”. Ela reflete a percepção do autor sobre a evolução da medicina, mas não se aplica ao próprio livro, que tem 
as qualidades da boa literatura – deslumbrar o leitor; aumentar o conhecimento sobre a realidade e seus mistérios; e, 
provocar novas ideias e conceitos.” não há relato do avanço da medicina em relação ao contexto histórico, tal 
informação seria verdadeira caso o contexto histórico tivesse sido relatado no desenvolvimento textual, contextuar 
historicamente é situar um fato de acordo com fatos históricos marcantes de determinada época. A alternativa “D) A 
partir de uma citação, apresenta argumentos que evidenciam a importância da ciência para a humanidade.” não pode 
ser considerada correta, pois, apesar de haver uma citação da obra em análise, não há argumentos sobre a importância 
da ciência para a humanidade. O que ocorre é uma referência a determinados procedimentos cirúrgicos e depois sobre 
como o autor da obra citada percebe a evolução da medicina.  
 
Fontes: 

• O próprio texto. 

• KOCH, I. G. V. Argumentação e linguagem. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1987. 

• GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) Fornecer uma orientação ao leitor.” foi considerada correta. A resenha crítica é um trabalho de 
característica analítica e interpretativa de uma obra. Pode ser um texto, um artigo, um livro completo, um capítulo de 
um livro e até um filme e uma série. É importante ter em mente que a resenha é muito mais do que um mero resumo 
informativo. Afinal de contas, além da descrição da obra, a resenha deve trazer outras ideias e referências 
complementares. Além de que, como o próprio nome sugere, a resenha crítica também deve compreender uma crítica 
ao texto. A resenha é um texto formador de opinião na medida em que o público leitor da resenha, em geral, não 
conhece ainda a obra analisada e pode ser influenciado pela opinião do resenhista, ou seja, a orientação fornecida 
acerca da obra, decidindo-se acerca dela. A resenha crítica é um texto que avalia uma produção artística ou intelectual. 
Seu objetivo é orientar o leitor, alertando-o para as qualidades e os defeitos de um bem cultural. A alternativa “B) 
Criticar o assunto abordado no livro.” não pode ser considerada correta, pois, o objetivo não é criticar o assunto , mas 
avaliar a obra como um todo, a linguagem utilizada, metodologias, estratégias, etc. A alternativa “C) Desenvolver e 
questionar o fato citado.” não pode ser considerada correta de acordo com o exposto anteriormente. A alternativa 
“E) Detalhar o tema abordado no livro citado.” não pode ser considerada correta, pois, apesar de tratar do assunto 
abordado no livro, a resenha não tem como objetivo principal ( enunciado “O gênero textual apresentado tem como 
principal objetivo:”) o seu detalhamento, o que caberia à leitura integral da obra citada.  
 
Fontes: 

• BRONCKART, J. -P. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um interacionismo sócio discursivo. Trad. 

A. R Machado e P. Cunha. São Paulo: Educ., 1999. 

• KOCH, I. G. V. Argumentação e linguagem. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1987. 

• GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Formador de opinião.” foi considerada correta. A resenha crítica é um texto de caráter opinativo em 
que o autor descreve e analisa uma produção social (por exemplo, uma obra artística ou acadêmica), a fim de 
influenciar os seus leitores recomendando a obra pelas suas boas qualidades ou a rejeitando pelos seus excessos e 
defeitos. Assim, a resenha crítica é uma modalidade de texto em que o autor interpreta um produto e expõe, com 
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base em argumentos, o seu ponto de vista sobre ele. Nesse sentido, é muito comum encontrarmos na mídia, 
principalmente na internet, uma série de análises sobre filmes e livros, indicando-os ou mesmo rechaçando-os, no 
intuito de oferecer um feedback ao público. A alternativa “E) Canal de interlocução entre o leitor e o autor da obra 
citada.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “A partir das características 
relacionadas à situação de produção, é correto afirmar que o texto em análise pode ser considerado, principalmente, 
como:” é relevante compreender que a questão aborda a situação de produção do texto.  
 
Fontes: 

• BRONCKART, J. -P. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um interacionismo sócio discursivo. Trad. 

A. R Machado e P. Cunha. São Paulo: Educ., 1999. 

• KOCH, I. G. V. Argumentação e linguagem. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1987. 

• GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Ocorrência de crase em adequação à norma padrão.” foi considerada correta, a acentuação gráfica 
apresenta casos específicos de acordo com a tonicidade das palavras e com a nova reforma ortográfica. A crase, 
marcada pelo acento grave (`),a + a, ou seja, a soma do artigo definido "a" com a preposição "a". A alternativa “A) 
Emprego da regência nominal.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “[...] 
para dar qualidade de vida às pessoas.” (2o§) O termo destacado apresenta o acento grave que indica:” o objetivo é 
indicar o que indica o acento grave, não seria nominal, mas sim verbal : dar algo a alguém. A alternativa “B) Omissão 
da preposição exigida.” não pode ser considerada correta, pois, o acento não indica omissão da preposição, mas sim 
que ela está presente junto ao artigo feminino “a”.  
 
Fonte: 

• BECHARA, Evanildo. Bechara para Concursos. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 2019. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considere as probabilidades: 
P(Sanduíche) = Probabilidade de Fernanda pedir um sanduíche. 
P(Sorvete) = Probabilidade de Fernanda pedir um sorvete. 
P(não Sanduíche) = Probabilidade de Fernanda não pedir um sanduíche. 
P(não Sorvete) = Probabilidade de Fernanda não pedir um sorvete. 
 
A probabilidade de Fernanda não pedir nem um sorvete e nem um sanduíche é dada por 
 
P( não Sanduíche ∩ não Sorvete) = 1- P( Sanduíche U Sorvete) 
             = 1-(  P(Sanduiche) + P(Sorvete) – P( não Sanduíche ∩ não Sorvete) ) 
             = 1-(0,68+0,71-0,45)  
             = 1-0,94=0,06 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Com as informações do enunciado, pode-se montar o seguinte diagrama de Venn: 
 

 
 
Como a escola de idiomas possui 345 alunos, tem-se que: 
 
                                        135+90+50+X=345 → X=70 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com as informações do enunciado, Camila está com tênis verde. Como Valentina está com o tênis e camisa 
da mesma cor, ela não possui camisa verde. Nem a camisa e nem o tênis de Laura é rosa. Logo, o tênis de Laura é 
laranja e o tênis de Valentina é rosa. Assim, pode-se montar o seguinte diagrama lógico: 
 

  Camisa Tênis 

  V
er

d
e 

La
ra

n
ja

 

R
o

sa
 

V
er

d
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La
ra

n
ja

 

R
o
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C
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s Valentina N N S N N S 

Laura S N N N S N 

Camila N S  N S N N 

Tê
n

is
 

Verde N S N    
Laranja S N N    
Rosa N N S    

 
Assim, a única alternativa correta é “Laura está com uma camisa verde e um tênis laranja”. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para construir apenas o primeiro triângulo, são necessários 3 palitos.  
Para construir cada um dos demais, são adicionados sempre mais dois palitos. 
Logo, são necessários 3+2 x 79 = 161 palitos. 
 
Fonte:  
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• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa que corresponde assertivamente à questão é a letra E (impessoalidade). Segundo o art. 37, caput, da 
constituição federal de 1988, são princípios que regem a atuação da administração pública, dentre outros, a legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
Em relação ao princípio da impessoalidade, temos que a atuação estatal deve ser sempre direcionada ao interesse da 
coletividade, jamais se pautando em interesses puramente individuais. Ademais, toda a atuação estatal, emitida 
através da atividade exercida pelos agentes públicos, tem caráter impessoal, ou seja, quando da execução de suas 
atribuições não está o agente público atuando em seu nome, mas sim em nome da pessoa jurídica a quem compete a 
referida prestação do serviço público. 
Ademais, conforme leciona carvalho (2022, p. 76) 
Como corolário deste princípio, o art. 37, § 1º, da constituição federal, estabelece: “a publicidade dos atos, programas, 
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, 
dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos.” De fato, caso se admitisse a realização de propaganda pessoal, estar-se-ia atribuindo a conduta 
estatal ao próprio agente público, o que não se pode admitir, uma vez que atuou investido de múnus público para o 
exercício de atividade do estado. 
 
Fontes:  

• Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;  

• CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 10. Ed. São Paulo: JUSPODIVM, 2022. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa que corresponde assertivamente à questão é a letra B (garantia de salário nunca inferior ao mínimo, 
salvo se perceber remuneração variável). A lei municipal 1.130/90 (lei orgânica do município de Jequié/Ba), em seu 
artigo 18 traz a previsão dos direitos atinentes ao servidor público municipal. Dentre eles destacam-se:  
“art. 18 – aplicam-se ao servidor público municipal os direitos seguintes: 
III – décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria; 
VI – repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 
VIII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais que o salário normal; 
XIV – proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de 
critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 
XXXI – garantia de salário nunca inferior ao mínimo, para o que perceber remuneração variável. 
Nota-se que a alternativa D não corresponde a direito previsto no art. 18 da referida lei orgânica, por conter incorreção 
em sua redação. É garantido ao servidor público municipal que recebe remuneração variável o pagamento de, ao 
menos, um salário mínimo. 
 
Fonte: 

• Lei Municipal 1.130/90 (Lei Orgânica do Município de Jequié/BA) 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A lei municipal 1.992/2016, que fundamenta o presente recurso, não foi objeto de avaliação do certame público, 
conforme consta no edital 001, de 12/04/2022, item i, conhecimentos específicos, p. 22. 
Legislação (para todos os cargos de nível médio, técnico e superior): 
lei municipal nº 1.130, de 5 de abril de 1990: lei orgânica do município de Jequié/Ba. Lei municipal nº 1.552, de 4 de 
fevereiro de 2002: aprova a estrutura organizacional da prefeitura municipal de Jequié/Ba e dá outras providências. 
Lei municipal nº. 485, de 3 de setembro de 1962: dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos do município de 
Jequié/Ba. 
 
Fonte: 

• Edital 001, de 12 de abril de 2022 – Município de Jequié/BA  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa que corresponde assertivamente à questão é a letra C (poderá ocupar os dois cargos de professor, desde 
que haja compatibilidade de horários). 
A constituição federal de 1988, em seu artigo 37, inciso xvi traz como regra a vedação de acumulação remunerada de 
cargos públicos. Entretanto, a regra é excepcionada quando a acumulação é para o exercício de dois cargos de 
professor; a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; ou a de dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais da saúde, com profissões regulamentadas. 
O enunciado aponta que Vanessa deseja ocupar dois cargos de professor na rede municipal. Pelo art. 37, inciso xvi, 
alínea a, bem como pelo disposto no art. 16, inciso xiv, alínea a da lei orgânica 1.130/90, é permitido a Vanessa 
acumular dois cargos remunerados, desde que haja compatibilidade de horários. 
Verifica-se que a assertiva de letra b diz que, de acordo com a constituição, Vanessa pode ocupar apenas um cargo de 
professor cumulado com um outro cargo técnico ou científico, o que não prospera.  
“art. 37, xvi - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de 
horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso xi 
A) a de dois cargos de professor; 
B) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico 
C) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.” 
 
Fonte: 

• Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; Lei Municipal nº 1.130, de 5 de abril de 1990: Lei 

Orgânica do município de Jequié/BA. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa que corresponde assertivamente à questão é a letra B (possui soberania política, administrativa e 
financeira). 
A lei 1.130/90 (lei orgânica do município de Jequié), especificamente em seu capítulo ii, trata da organização político-
administrativa do município. No art. 4º encontramos como assertivas as alternativas de letra a, c, d e e. Vejamos: 
“art. 4º - o município de Jequié, unidade territorial do estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com 
autonomia política, administrativa e financeira, é organizado e regido pela presente lei orgânica e demais leis que 
adotar na forma da constituição federal e da constituição estadual.  
§ 1º - são símbolos do município de Jequié: o brasão, a bandeira e o hino, representativos de sua cultura e história, 
estabelecidos na forma da lei.  
§ 3º - o município tem como sede a cidade de Jequié.  
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§ 4º - o município compõe-se de distritos, e suas circunscrições urbanas são classificadas em cidades, vilas e povoados, 
na forma da lei estadual.”  
 
A alternativa de letra b possui incorreção ao considerar que o município de Jequié tem soberania política, 
administrativa e financeira.  
Dentro do estudo da organização do estado, temos que a soberania é atributo atinente à república federativa do brasil. 
Os entes políticos (união, estados, DF e municípios), também em razão do pacto federativo, não possuem soberania, 
e sim autonomia.  
 
Fonte: 

• Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; Lei Municipal nº 1.130, de 5 de abril de 1990: Lei 

Orgânica do município de Jequié/BA. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa que corresponde assertivamente à questão é a letra A (os potenciais de energia hidráulica). 
De acordo com o texto da lei orgânica do município (lei 1.130/90), especialmente no art. 7º, são elencados os bens de 
domínio do município de Jequié. Dentre eles estão:  
I – bens móveis e imóveis de seu domínio pleno ou útil; 
Ii – direitos e ações que a qualquer título pertençam ao município; 
Iii – águas fluentes, emergentes e em depósito, quando construído pelo poder público, localizadas exclusivamente em 
seu território; 
Iv – renda proveniente do exercício de suas atividades e da prestação de serviços. 
 
Portanto, a assertiva que não corresponde a um bem municipal é a de letra A, pois os potenciais de energia hidráulica 
são, na verdade, bens da união, conforme art. 20, inciso viii, da constituição federal de 1988.  
 
Fonte: 

• Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; Lei Municipal nº 1.130, de 5 de abril de 1990: Lei 

Orgânica do município de Jequié/BA. 

 
 

BRANCA VERDE 

23 18 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa que corresponde assertivamente à questão é a letra E (diálogo conciliatório). 
São cinco as modalidades de licitação elencadas pela lei 14.133/21. Essas modalidades foram trazidas pelo art. 28 da 
referida legislação e constituem informações básicas em relação ao procedimento de licitação pública. 
De acordo com o mencionado dispositivo: 
“art. 28. São modalidades de licitação: 
I - pregão; 
Ii - concorrência; 
Iii - concurso; 
Iv - leilão; 
V - diálogo competitivo.” 
Portanto, não corresponde a uma modalidade de licitação prevista em lei a alternativa indicada na letra e (“diálogo 
conciliatório”).  
Conteúdo programático do edital: noções sobre licitações e contratos administrativos. 
 
Fonte: 

• Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; Lei 14.133/21, no que se refere às modalidades de 

licitações. 
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BRANCA VERDE 

24 20 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa que corresponde assertivamente à questão é a letra E (mediante procedimento de avaliação período de 
desempenho, assegurada ampla defesa). 
A constituição federal de 1988, ao disciplinar seção que trata dos servidores públicos, disciplina que: 
“art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo 
em virtude de concurso público.          
§ 1º o servidor público estável só perderá o cargo:          
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;          
Ii - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;          
Iii - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla 
defesa.”. 
 
Portanto, após completar o período de estágio probatório, o servidor público só perderá o cargo no caso das hipóteses 
elencadas no art. 41, § 1º, incisos i, ii, iii. Ou seja, se houver em seu desfavor decisão judicial transitada em julgado; 
mediante processo no âmbito administrativo que assegure ao servidor a ampla defesa; ou mediante avaliação 
periódica de seu desempenho nas atribuições conferidas pelo cargo, também devendo ser assegurada ampla defesa.  
Nesse sentido, apenas a alternativa e está correta, ao designar hipótese prevista no art. 41, § 1º, inciso iii da 
constituição federal de 1988. 
 
Fonte: 

• Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;  

 
 

BRANCA VERDE 

25 22 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa que corresponde assertivamente à questão é a letra A (é considerado de efetivo exercício). 
De acordo com o previsto no art. 79 da lei nº 485/62 (estatuto dos funcionários públicos do município de Jequié), o 
período em que o servidor estiver afastado para exercer função de jurado, será considerado como de efetivo exercício. 
“art. 79 - será considerado de efetivo exercício o afastamento em virtude de: 
Vi - júri e outros serviços obrigatórios por lei;” 
 
Fonte: 

• Lei Municipal nº. 485, de 3 de setembro de 1962: dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do 

Município de Jequié/BA. 

 
 

BRANCA VERDE 

26 36 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Importa esclarecer que a Lei Municipal nº 2.206 de 17 de fevereiro de 2022 alterou alguns dispositivos da Lei nº 
2.168/2021.  Portanto, atenção especial tem de ser dada às alterações promovidas. 
Em atenção à legislação vigente, existe apenas uma resposta correta em referida questão, conforme demonstrado a 
seguir: 
 

AFIRMATIVAS: RESPOSTAS: 

A “Todo Servidor público municipal está isento do 
pagamento de IPTU.” 
 

INCORRETA. Em DESACORDO com Art. 102, IV da 
Lei nº. 2.168/2021, alterado pela Lei Municipal nº 
2.206/2022. 



32 

B “O pagamento de impostos poderá ser 
parcelado em até 24 meses” 

INCORRETA. Em DESACORDO com Art. 101 da Lei 
nº. 2.168/2021, alterado pela Lei Municipal nº 
2.206/2022.Pode ser parcelado em até 10 vezes. 

C “Moradores nascidos no município que sejam 
proprietários de um único imóvel residencial 
estão isentos do pagamento do IPTU.” 

INCORRETA. Em DESACORDO com Art. 102, V da Lei 
nº. 2.168/2021, alterado pela Lei Municipal nº 
2.206/2022. 

D “O contribuinte que efetuar o pagamento total 
do IPTU à vista (parcela única), dentro do prazo 
estipulado pela administração municipal, poderá 
receber desconto financeiro de 10%.” 

CORRETA. Em consonância com Art. 101, § 1º da Lei 
nº. 2.206/2022, que alterou a Lei Municipal nº 
2.168/2021. 

E “O município poderá autorizar a concessão de 
desconto financeiro de até 10%, ao contribuinte 
que estiver com o IPTU dos exercícios anteriores 
pagos ou com exigibilidade suspensa.” 

INCORRETA. Em DESACORDO com Art. 101, § 1º da 
Lei nº. 2.206/2022, que alterou a Lei Municipal nº 
2.168/2021. 

 
Fontes: 

• LEI MUNICIPAL Nº 2.206, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 

Seção VII - Do Pagamento 
Art. 101. O pagamento do imposto será feito na forma e prazos definidos em Regulamento, podendo ser 
parcelado em até 10 (dez) cotas mensais. 
§ 1º Fica autorizada a concessão de desconto financeiro de até 10% (dez por cento), ao contribuinte que estiver 
com o IPTU dos exercícios anteriores pagos ou com exigibilidade suspensa. 

Este parágrafo foi alterado pela lei municipal nº 2.206/2022. 
"Art. 101.. . § 1° Fica autorizado à concessão de desconto financeiro de até 10% (dez por cento) no IPTU do 
exercício quando o pagamento for efetuado em cota única. "(NR) 

§ 2º O Chefe do Poder Executivo poderá estabelecer valor mínimo de cada cota. 
§ 3º O pagamento de uma cota do parcelamento não pressupõe o pagamento de cota anterior. 
§ 4º A falta de pagamento do imposto nas datas estabelecidas no regulamento implica na incidência de 
acréscimos legais previstos no art. 31 desta Lei. 

• LEI Nº 2.168, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021. 

Art. 102. São isentos do imposto: 
Seção VIII Da Isenção 
I - o imóvel cedido gratuitamente, em sua totalidade, para o uso da União, do Estado ou do Município; 
II - o imóvel de propriedade de associação esportiva regularmente constituída, filiada direta ou indiretamente 
à Federação ou Confederação de Desportos, desde que seja para uso exclusivo da entidade; 
III - Proprietário de um único imóvel residencial de valor venal até 40.000,00 (quarenta mil reais). 
IV - O único imóvel residencial do servidor municipal efetivo, que não esteja probatório desde que o imóvel 
seja utilizado para sua própria moradia. 
V - O imóvel de propriedade própria, alugado ou cedido de sindicatos, instituições filantrópicas, instituições 
religiosas, associações de moradores de bairros, de classes respectivas dos trabalhadores legalmente 
constituídos desde que seja para uso exclusivo da entidade. 
§ 1º Perderão os benefícios fiscais da isenção, os imóveis prometidos à venda, a partir do momento em que 
se constituir o ato. 
§ 2º O gozo das isenções previstas neste artigo fica condicionado à petição do interessado e reconhecimento 
do direito à isenção pela Secretaria da Fazenda. 

 
 

BRANCA VERDE 

27 35 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO VALOR 

Ativo Imobilizado (Reconhecimento quando da aquisição) 
R$ 

80.000,00 

Valor Residual Estimado (dado fornecido no enunciado da questão) 
R$ 

20.000,00 
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Valor Depreciável (Diferença entre o valor de reconhecimento e o valor residual): R$80.000,00 – 
R$20.000,00) 

R$ 
60.000,00 

Vida útil do Ativo em questão (em meses). (dado fornecido no enunciado da questão) 60 

Depreciação mensal (valor depreciável dividido pela vida útil (meses): R$60.000,00 / 60 = R$1.000,00 
R$   

1.000,00 

Depreciação Acumulada imediatamente após o encerramento do 58º mês: R$1.000,00 x 58 = 
R$58.000,00 

R$ 
58.000,00 

Valor Contábil esperado imediatamente após o encerramento do 58º mês: R$80.000,00 – 
R$58.000,00= R$22.000,00 

R$ 
22.000,00 

 AFIRMATIVAS: RESPOSTAS: 

A R$18.000,00 INCORRETA.  Esse é o valor residual estimado menos 2 meses de depreciação 

B R$20.000,00 INCORRETA. Esse é o valor residual estimado. 

C R$22.000,00 CORRETA. Cálculos efetuados em consonância com a NBC TG 27 (R4) – ATIVO IMOBILIZADO. 
Altera a NBC TG 27 (R3) que dispõe sobre ativo imobilizado. 

https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/NBCTG27(R4).pdf 

D R$58.000,00 INCORRETA. Esse é o valor da depreciação acumulada imediatamente após o encerramento 
do 58º mês. 

E R$60.000,00 INCORRETA. Esse é o valor depreciável. Valor Depreciável (Diferença entre o valor de 
reconhecimento e o valor residual): R$80.000,00 – R$20.000,00) 

 
Fonte: 

• CFC. CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. NBC TG 27 (R4) – ATIVO IMOBILIZADO. Altera a NBC TG 27 (R3) 

que dispõe sobre ativo imobilizado. https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/NBCTG27(R4).pdf 

 
 

BRANCA VERDE 

28 37 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em atenção à legislação vigente, existe apenas uma resposta correta em referida questão, conforme demonstrado a 
seguir: 
 

 AFIRMATIVAS: RESPOSTAS: 

A 

“Visando estimular a economia local, 
os municípios podem conceder 
subsídios, isenções e reduções de 
base de cálculo de impostos, taxas e 
contribuições por meio de decreto.” 

INCORRETA. Em desacordo com o Art. 150, §6º da Constituição 
Federal de 1988. 
§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, 
concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a 
impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante 
lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule 
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o 
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto 
no art. 155, § 2.º, XII, g.        

B 

“Visando reduzir o desmatamento da 
Caatinga e da Mata Atlântica, 
municípios do semiárido brasileiro 
podem instituir imposto sobre o papel 
destinado à impressão de livros, 
jornais e periódicos.” 

INCORRETA. Em desacordo com o Art. 150, VI, “d” da Constituição 
Federal de 1988. 
 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 
VI - instituir impostos sobre:     
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

C 

“Em virtude da pandemia de Covid-19, 
os municípios poderiam proteger seus 
cidadãos e aumentar a arrecadação 
municipal, limitando o tráfego dentro 
do próprio município e intermunicipal 
de indivíduos, por meio de cobrança 

INCORRETA. Em desacordo com o Art. 150, V da Constituição Federal 
de 1988. 
 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio 
de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a 

https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/NBCTG27(R4).pdf
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de imposto sobre circulação de 
pessoas.” 

cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder 
Público; 

D 

“É perfeitamente legal que, em 
virtude de crença religiosa, 
determinado município institua 
impostos sobre templos que não 
estejam alinhados com a religião do 
chefe do Poder Executivo Municipal 
ou do chefe do Poder Legislativo 
Municipal.” 

INCORRETA. Em desacordo com o Art. 150, VI, “b” da Constituição 
Federal de 1988. 
 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 
VI - instituir impostos sobre:     
b) templos de qualquer culto; 

E 

“É constitucionalmente amparável 
que um município institua impostos 
sobre o patrimônio, a renda e os 
serviços de outros municípios, desde 
que estejam relacionados com 
exploração de atividades econômicas 
regidas pelas normas aplicáveis a 
empreendimentos privados, ou em 
que haja contraprestação ou 
pagamento de preços ou tarifas pelo 
usuário.” 

CORRETA. Em consonância com o Art. 150, VI, “a” e §3º da 
Constituição Federal de 1988. 
 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 
VI - instituir impostos sobre:     
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 
§ 3º As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se 
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com 
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas 
aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja 
contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, 
nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar 
imposto relativamente ao bem imóvel. 

 
Fonte: 

• Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
Seção II - DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR 
 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: 
[...] 
III - cobrar tributos: 
[...] 
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou 
intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público; 
VI - instituir impostos sobre:     
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 
b) templos de qualquer culto; 
[...] 
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 
[...] 
§ 3º As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, 
relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos 
privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o 
promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. 
 [...] 
§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou 
remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, 
estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo 
ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.    
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BRANCA VERDE 

29 31 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os recursos foram interpostos com as seguintes alegações: “Falta de uma resposta correta”. 
 

GABARITO: “C” APENAS AS ALTERNATIVAS I E II ESTÃO CORRETAS. 

AFIRMATIVAS: RESPOSTAS: 

“Uma gestão tributária eficiente implica em manutenção do foco nas obrigações 
tributárias até a finalização de todo o processo de constituição definitiva do 
crédito, haja vista existirem situações, tais como suspensão de crédito tributário e 
extinção de crédito tributário, que podem prejudicar o recebimento dos valores 
estimados/programados”. 

VERDADEIRA.  
Em consonância com o 
disposto no Art. 156 do CTN. 

“Os gestores responsáveis pela administração tributária devem estar atentos a 
todos os procedimentos relativos à positivação dos créditos tributários, 
principalmente no que tange à constituição de referidos créditos.” 

VERDADEIRA.  
Em consonância com o 
disposto no Art. 142 do CTN. 

“Em virtude do Poder de Polícia e por disposição legal, o valor do tributo se torna 
exigível com a ocorrência do fato gerador. A inoperância da cobrança, por parte da 
Administração pública, desobriga o contribuinte de efetuar o pagamento dos 
valores devidos.” 

FALSA.  
Em dissonância com o 
disposto no Art. 139, 140, 
141 e 151 do CTN. 

 
Fonte: 

• LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Código Tributário Nacional 

CAPÍTULO IV – Extinção do Crédito Tributário  
SEÇÃO I – Modalidades de Extinção  
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:  
I – o pagamento;  
II – a compensação;  
III – a transação; 
IV – remissão;  
V – a prescrição e a decadência;  
VI – a conversão de depósito em renda;  
VII – o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus 
§§ 1o e 4o ;  
VIII – a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164; 52 Código Tributário 
Nacional  
IX – a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais 
possa ser objeto de ação anulatória; 
X – a decisão judicial passada em julgado;  
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. Parágrafo único. A 
lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da 
irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149. 
CAPÍTULO II - Constituição de Crédito Tributário.  
SEÇÃO I – Lançamento.  
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do 46 Código Tributário Nacional tributo 
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. 
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 
TÍTULO III – Crédito Tributário 
CAPÍTULO I – Disposições Gerais  
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.  
Art. 140. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias 
ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade não afetam a obrigação tributária que lhe 
deu origem.  
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 
exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, 
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sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. 
CAPÍTULO III – Suspensão do Crédito Tributário  
SEÇÃO I – Disposições Gerais  
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 
 I – moratória;  
II – o depósito do seu montante integral;  
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;  
IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança;  
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;  
VI – o parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 
assessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. 
 
 

BRANCA VERDE 

30 32 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Questão atende ao disposto em edital: “Demonstrações Contábeis de que trata a Lei Federal nº a Lei 6.404/76 e 
alterações posteriores: Balanço Patrimonial, Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstração do 
Resultado do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa.” 
A questão apresenta apenas uma alternativa correta, conforme demonstrado a seguir. 
 

AFIRMATIVAS: RESPOSTAS: GABARITO: A 

“Apropriação 
indevida de 
ativos; 
Corrupção, 
Fraude nas 
Demonstrações 
Financeiras. “ 

CORRETO.  
A fraude é apresentada no Código Penal Brasileiro, no Capítulo VI e artigo 171, como elemento 
típico do estelionato e a define como “obter para si ou para outrem, vantagem ilícita, em 
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil, ou qualquer 
outro meio fraudulento”. No sentido amplo a fraude é um ato pelo qual o criminoso obtém um 
benefício ou vantagem ilegal em detrimento de um prejuízo alheio. Ela se materializa na ação 
intencional e prejudicial contra ativos tangíveis e intangíveis, como por exemplo, quebra de 
segurança lógica ou captação, quebra de confidencialidade - como uso não autorizado de ideias, 
processos e resultados empresariais. (Gil, 1998). Vale ressaltar que são diversos os tipos de 
fraudes e vários os impactos que causam na organização. Neste caso, faz-se necessário 
distinguir os tipos de fraudes a fim de que seja possível estabelecer os elementos que 
comprovam a ocorrência da fraude e o impacto que podem causar. Gomes (2000) enquadra a 
fraude em três grandes categorias, são elas: I. Apropriação indevida de ativos: incluem os 
esquemas em folha de pagamentos e na contabilidade, desvios de caixa, reembolsos de 
despesas fictícias e, muitas vezes, envolvem os sistemas informatizados. II. Corrupção: 
englobam propinas e benesses geralmente associadas a compras indevidas e o suborno público 
ou privado. São os mais difíceis de serem descobertos, pois geralmente lidam com dinheiro não 
registrado nos livros das empresas. III. Fraude nas Demonstrações Financeiras: Pode incluir a 
apropriação de receitas fictícias e a omissão intencional de passivos, dentre diversas outras das 
mais criativas formas. 

 
Fonte: 

• Avaliação do Risco de Fraude em Pequenas Empresas. Autoria: Claifton Bongiovani do Carmo, José Ricardo 

de Santana . EnANPAD/2009. XXXIII Encontro da ANPAD. 

 
 

BRANCA VERDE 

31 28 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Questão atende ao disposto em edital: “Código Tributário Municipal e legislação específica municipal. Decreto 
Municipal nº. 22.941, de 14 de dezembro de 2021: Regulamenta a incidência do imposto sobre serviços de qualquer 
natureza - ISS nas prestações de serviços relativos à engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, 
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manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres previstos nos subitens do item 7 da lista de serviços 
anexa à Lei n° 2.168, de 28 de setembro de 2021, e dá outras providências.” 
A questão apresenta apenas uma alternativa INCORRETA, conforme demonstrado a seguir. 
 

AFIRMATIVAS: RESPOSTAS: 

“É vedado utilizar-se de estimativas para apuração da base de cálculo do ISS.” 
 

INCORRETA. Em 
DESACORDO com Art. 32 
do Decreto Municipal nº 
22.941/2021. 

“Os serviços de reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas e pontes 
terão o mesmo tratamento tributário dos serviços de construção civil, hidráulica, 
elétrica.” 

CORRETA. Em 
consonância com Art. 8 
do Decreto Municipal nº 
22.941/2021. 

“Exceto para os serviços executados por administração e sob regime de empreitada, 
considera-se preço do serviço, para efeito de cálculo do ISS, a receita bruta devida 
pela prestação de serviços.” 

CORRETA. Em 
consonância com Art. 25 
do Decreto Municipal nº 
22.941/2021. 

“Regra geral, a base de cálculo do ISS é o preço dos serviços, inclusos todos os 
valores acrescidos, os encargos de qualquer natureza e os ônus relativos à 
concessão de crédito, mesmo que estes tenham sido cobrados em separado.” 

CORRETA. Em 
consonância com Art. 24 
do Decreto Municipal nº 
22.941/2021. 

“Nos serviços de construção civil, executados sob regime de empreitada global, são 
dedutíveis da base de cálculo do ISS, o valor dos materiais produzidos e/ou 
fornecidos pelo prestador dos serviços, desde que aplicados e incorporados 
diretamente à obra e comprovados por notas fiscais eletrônicas contendo todas as 
informações legalmente exigidas.” 

CORRETA. Em 
consonância com Art. 26 
do Decreto Municipal nº 
22.941/2021. 

 
Fonte: 

• DECRETO MUNICIPAL Nº 22.941, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 

Art. 8º Os serviços de reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres, 
previstos no item 7.05 da Lista de Serviços, incluem as atividades de fazer voltar ao estado anterior, manter 
em bom estado, prevenir desgaste, melhorar o estado, pintar, envernizar, recompor, trocar esquadrias, fiação 
etc em imóveis, obras de arte, ruas, estradas e congêneres. 
Parágrafo único. Os serviços de reparação, conservação e reforma terão o mesmo tratamento tributário dos 
serviços de construção civil, hidráulica, elétrica e assemelhadas. 
CAPÍTULO II- DA BASE DE CÁLCULO. Seção I. Da regra geral 
Art. 24. A base de cálculo do imposto nos serviços relativos à engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 
construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres é o preço dos serviços. 
Parágrafo único. Constitui parte integrante do preço: I – os valores acrescidos e os encargos de qualquer 
natureza, como reajustamentos, encargos sociais, encargos trabalhistas e outros tributos, ainda que de 
responsabilidade de terceiros; II – os ônus relativos à concessão de crédito, ainda que cobrados em separado. 
Art. 25. Considera-se preço do serviço, para efeito de cálculo do imposto: 
I - nos serviços executados por administração, o valor da taxa de administração fixada para o contrato. 
II - nos serviços executados sob regime de empreitada, o valor da empreitada global ou de serviços, e reajustes, 
quando houver; 
III - nos demais serviços, a receita bruta, devida pela prestação de serviços. 
Art. 26. Nos serviços de construção civil, hidráulica, elétrica e assemelhadas executados sob regime de 
empreitada global são dedutíveis da base de cálculo do imposto o valor dos materiais produzidos e/ou 
fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da Lista de Serviços, desde que aplicados 
e incorporados diretamente à obra e comprovados por notas fiscais eletrônicas, contendo as informações do 
emitente, a data da emissão compatível com a obra, o endereço da obra e destinatário. 
Art. 32. A base de cálculo será estimada quando: I – houver averbação espontânea de área construída no 
Cadastro Imobiliário Municipal; II – for efetuado lançamento de ofício de área construída em imóvel; III – for 
liberar o habite-se e não houver comprovação de recolhimento do ISS relativo à obra de construção. 
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32 40 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

AFIRMATIVAS: RESPOSTAS: 

“O imposto poderá ser exigido dos fatos geradores ocorridos nos 90 
dias anteriores à aprovação da lei que o instituiu.” 

INCORRETA. Em desacordo com o Art. 
150, III, “a” da Constituição Federal de 
1988. 

“O Poder Legislativo Municipal pode determinar que o imposto seja 
cobrado a partir do dia 3 de dezembro de 2021. “ 

INCORRETA. Em desacordo com o Art. 
150, III, “A” e “b” da Constituição Federal 
de 1988. 

“O município está proibido de cobrar o referido imposto sobre os 
fatos geradores ocorridos no exercício de 2021.”  

CORRETA. Em consonância com o Art. 
150, III, “B” da Constituição Federal de 
1988. 

“O município pode iniciar a cobrança de referido imposto a partir da 
data da aprovação do decreto municipal que o instituiu.” 

INCORRETA. Em desacordo com o Art. 
150, I da Constituição Federal de 1988. 
Deve ser instituído por lei. 

“O poder executivo municipal poderá iniciar a cobrança de referido 
imposto imediatamente, desde que estejam devidamente definidos 
o fato gerador, a alíquota e o contribuinte.” 

INCORRETA. Em desacordo com o Art. 
150, III, “b” e “c” da Constituição Federal 
de 1988. 

 
Fonte: 

• Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

Seção II - DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida 
qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da 
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 
III - cobrar tributos: 
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou 
aumentado; 
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;    
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, 
observado o disposto na alínea b;    
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
QUESTÃO ATENDE AO EXIGIDO EM EDITAL: “Demonstrações Contábeis de que trata a Lei Federal nº a Lei 6.404/76 e 
alterações posteriores: Balanço Patrimonial, Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstração do 
Resultado do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa. 
Resolução Conforme Disposições da NBC TG 03 (R3) – Demonstração dos Fluxos de Caixa.” 
O método indireto consiste na demonstração dos recursos provenientes das atividades operacionais a partir do lucro 
líquido, ajustados pelos itens que afetam o resultado (Exemplo: depreciação, amortização e exaustão), mas que não 
modificam o caixa da empresa. 
O Método Indireto, principalmente pela sua parte inicial (lucro líquido ajustado), assemelha-se à DOAR. 
 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO 

LUCRO/PREJUIZO DO EXERCÍCIO SOCIAL -R$25.000,00 

(+ ) DEPRECIAÇÃO R$20.000,00 

(=) LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO AJUSTADO -R$5.000,00 

CONTAS A RECEBER DE CLEINTES (AUMENTO) -R$18.000,00 
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ESTOQUES (REDUÇÃO)  R$50.000,00 

CONTAS A PAGAR FORNECEDORES (AUMENTO) R$10.000,00 

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS (DIMINUIRAM) -R$5.000,00 

(=) CAIXA GERADO PELA ATIVIDADE OPERACIONAL R$32.000,00 

 
Fonte: 

• CFC. CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. NBC TG 03 (R3) – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA. 

Altera a NBC TG 03 (R2). https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/NBCTG03(R3).pdf 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Questão tem apenas uma resposta correta, conforme demonstrado a seguir. 
 

AFIRMATIVAS: RESPOSTAS: 

“O crédito tributário se torna líquido e certo em razão do lançamento, que é a 
exteriorização exigível da obrigação tributária.” 

CORRETA. Em consonância 
com Art. 142 do CTN. 

O fato gerador faz nascer a obrigação tributária. O lançamento faz nascer o 
crédito tributário, de forma que a obrigação tributária passa a ser exigível. 

CORRETA. Em consonância 
com Art. 142 do CTN. 

O lançamento tributário é a sucessão ordenada de formalidades tendentes à 
prática ou à execução de um ato administrativo por parte da autoridade do órgão 
competente. 

CORRETA. Em consonância 
com Art. 142 do CTN. 

“O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em 
virtude de impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício ou iniciativa de ofício 
da autoridade administrativa.” 

CORRETA. Em consonância 
com Art. 145 do CTN. 

“O lançamento tributário reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da 
obrigação, mesmo que posteriormente à ocorrência do fato gerador, nova lei 
tenha outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios. 

INCORRETA. Em 
DESACORDO com Art. 144 do 
CTN. 

 
Fonte: 

• LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Código Tributário Nacional 

CAPÍTULO II - Constituição de Crédito Tributário. SEÇÃO I - Lançamento 
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 
responsabilidade funcional. 
CAPÍTULO II - Constituição de Crédito Tributário. SEÇÃO I. Lançamento 
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então 
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. 
§ 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, 
tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação 
das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste 
último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. 
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a 
respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido. 
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: 
I - impugnação do sujeito passivo; 
II - recurso de ofício; 
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Questão atende ás exigências do edital: “Contabilidade Geral: Fundamentos - conceituais de contabilidade: conceito, 
objeto, finalidade, usuários e princípios contábeis; Patrimônio: conceito, elementos e equação patrimonial; 
fundamentos conceituais de ativo, passivo, receita e despesa;” 
 

AFIRMATIVAS: RESPOSTAS: 

“Para que as informações financeiras de determinada entidade sejam úteis, 
elas devem ser relevantes e fidedignas. “ 

CORRETA. Em consonância com 
NBC TG Estrutura Conceitual de 
21/11/2019. 

“A utilidade das informações financeiras é aumentada se elas forem 
comparáveis, verificáveis, tempestivas e compreensíveis.” 

CORRETA. Em consonância com 
NBC TG Estrutura Conceitual de 
21/11/2019. 

“Regra geral, os relatórios financeiros das entidades baseiam-se em 
estimativas, julgamentos e modelos e, não em representações exatas.” 

CORRETA. Em consonância com 
NBC TG Estrutura Conceitual de 
21/11/2019. 

“Os relatórios financeiros disponibilizados pelas entidades fornecem todas 
as informações necessárias às convicções e conclusões dos 
interessados/usuários.”  

INCORRETA. Em DESACORDO com 
NBC TG Estrutura Conceitual de 
21/11/2019. 

“A capacidade de verificação de uma informação financeira é de extrema 
importância, pois ajuda a garantir aos usuários que as informações 
representam, fidedignamente, os fenômenos econômicos que pretendem 
representar. “ 

CORRETA. Em consonância com 
NBC TG Estrutura Conceitual de 
21/11/2019. 

 
Fonte:  

• NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019 

1.6 Contudo, relatórios financeiros para fins gerais não fornecem nem podem fornecer todas as informações 
de que necessitam investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e potenciais. Esses 
usuários precisam considerar informações pertinentes de outras fontes, como, por exemplo, condições e 
expectativas econômicas gerais, eventos políticos e ambiente político e perspectivas do setor e da empresa. 
1.11 Em grande medida, relatórios financeiros baseiam-se em estimativas, julgamentos e modelos e, não, em 
representações exatas. Esta Estrutura Conceitual estabelece os conceitos subjacentes a essas estimativas, 
julgamentos e modelos. Os conceitos são a meta que os responsáveis pela elaboração (preparadores) de 
relatórios financeiros se esforçam por atingir. Como na maioria das metas, a visão desta Estrutura Conceitual 
de relatório financeiro ideal é improvável de ser atingida integralmente, ao menos não em curto prazo, pois 
leva tempo para compreender, aceitar e implementar novas formas de analisar transações e outros eventos. 
Contudo, estabelecer uma meta a ser atingida é essencial para que o relatório financeiro evolua de modo a 
melhorar a sua utilidade. 
Características qualitativas de informações financeiras úteis 
2.4 Se informações financeiras devem ser úteis, elas devem ser relevantes e representar fidedignamente 
aquilo que pretendem representar. A utilidade das informações financeiras é aumentada se forem 
comparáveis, verificáveis, tempestivas e compreensíveis. 
Capacidade de verificação 
2.30 A capacidade de verificação ajuda a garantir aos usuários que as informações representem de forma 
fidedigna os fenômenos econômicos que pretendem representar. Capacidade de verificação significa que 
diferentes observadores bem informados e independentes podem chegar ao consenso, embora não a acordo 
necessariamente completo, de que a representação específica é representação fidedigna. Informações 
quantificadas não precisam ser uma estimativa de valor único para que sejam verificáveis. Uma faixa de valores 
possíveis e as respectivas probabilidades também podem ser verificadas. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

AFIRMATIVAS: 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO: Moratória, depósito do montante integral, concessão de 
medida liminar em mandado de segurança e parcelamento podem frustrar a arrecadação tributária. 

LANÇAMENTO: A autoridade administrativa municipal deve formalizar e efetivar procedimento administrativo com 
a finalidade de verificar a ocorrência de fato gerador de obrigação tributária, determinar a matéria tributável, 
calcular o montante do tributo devido e identificar o sujeito passivo. 

EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO: A prescrição, a compensação, a remissão, a decadência e a dação em 
pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei, são possibilidades que impedem o 
ingresso de recursos financeiros nos cofres públicos. 

 
Fonte: 

• LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Código Tributário Nacional 

CAPÍTULO II - Constituição de Crédito Tributário. SEÇÃO I - Lançamento 
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 
responsabilidade funcional. 
CAPÍTULO III - Suspensão do Crédito Tributário. SEÇÃO I - Disposições Gerais 
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 
I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis 
reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de 
segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;    VI 
– o parcelamento.   
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes 
da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. 
CAPÍTULO IV - Extinção do Crédito Tributário. SEÇÃO I - Modalidades de Extinção. Art. 156. Extinguem o crédito 
tributário: 
I - o pagamento; II - a compensação; III - a transação; IV - remissão; V - a prescrição e a decadência; VI - a 
conversão de depósito em renda; VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos 
do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º; VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 
2º do artigo 164; IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita 
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória; X - a decisão judicial passada em julgado. XI 
– a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.   
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior 
verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

AFIRMATIVAS: RESPOSTAS: 

“O parcelamento máximo permitido, para os créditos inadimplidos autorizados, 
será de 36 parcelas mensais e consecutivas.” 

CORRETA. Em consonância 
com Art. 2º  do Decreto 
Municipal nº 22.940/2021. 

“A concessão, pelo município, de parcelamento de crédito inadimplido, implica 
em reconhecido da exatidão dos valores e em renúncia ao direito de apurar e de 
exigir diferenças acaso existentes.” 

INCORRETA. Em 
DESACORDO com Art. 2º , 
§2º  do Decreto Municipal nº 
22.940/2021 

“O pedido de parcelamento de crédito tributário implica em confissão de dívida.” CORRETA. Em consonância 
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 com Art. 5º  do Decreto 
Municipal nº 22.940/2021. 

“É possível o reparcelamento de valores devidos em virtude do não pagamento 
de crédito tributário parcelado e não quitado.” 

CORRETA. Em consonância 
com Art. 6º , §1º  do Decreto 
Municipal nº 22.940/2021 

“É possível o parcelamento simultâneo de diferentes créditos tributários 
inadimplidos.” 
 

CORRETA. Em consonância 
com Art. 7º  do Decreto 
Municipal nº 22.940/2021. 

 
Fonte: 

• DECRETO MUNICIPAL Nº 22.940, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

AFIRMATIVAS: RESPOSTAS: 

“O município tem competência para fixar 
preço público sobre produtos 
industrializados.” 
 

INCORRETA. Em DESACORDO com Art. 153 da CF/1988, pois a 
competência para institui IPI é da União e não dos municípios. 
Ademais, não há que se confundir Imposto com Preço Público. 

“Ao definir a base de cálculo e a alíquota do 
Imposto Predial e Territorial Urbano, o 
município está exercendo a sua 
competência de fixar preço público.” 

INCORRETA. A competência do IPTU é do município (Art. 156 da 
CF/1988), mas não se trata de preço público e sim de imposto. 

“O município deve fixar preço público para 
serviços de qualquer natureza sobre 
prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de 
comunicação.”  
 

INCORRETA. Em DESACORDO com Art. 155 da CF/1988. A 
Competência do ISS sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 
operações e as prestações se iniciem no exterior, é dos Estados e 
DF e não dos municípios. Ademais, não há que se confundir 
Imposto com Preço Público. 

“O município poderá instituir imposto e/ou 
fixar preço público em operações de 
transmissão causa mortis e doação, de 
quaisquer bens ou direitos, localizados em 
sua circunscrição. “    
 

INCORRETA. Em DESACORDO com Art. 155 da CF/1988. A 
Competência do Imposto sobre transmissão causa mortis e 
doação é dos Estados e DF e não dos municípios. Ademais, não há 
que se confundir Imposto com Preço Público. 

“Os preços públicos fixados para uso de 
bens próprios municipais, de uso especial 
ou dominiais, têm como base o valor do 
bem imóvel utilizado, devendo ser igual ou 
superior ao valor venal apurado como base 
de cálculo do IPTU.” 

CORRETA. Em consonância com Art. 3º  do Decreto Municipal nº 
22.939/2021. 

 
Fontes: 

• CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 - TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO 

ORÇAMENTO. 

• DECRETO MUNICIPAL Nº 22.939, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 
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Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 
 

BRANCA VERDE 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com as ideias textuais, a única afirmativa coerente é que o autor “ressalta que a amizade somente tem 
sentido se traz o céu para mais perto”. Tal evidência pode ser comprovada através do trecho “. Amizade só faz sentido 
se traz o céu para mais perto da gente, e se inaugura aqui mesmo o seu começo”. Entretanto, as demais afirmativas 
são inapropriadas à conjectura textual, a saber: “Enfatiza a necessidade da morte, já que a vida é repleta de 
sofrimentos” – segundo o texto, o autor denota que “E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga 
apenas uma frase: ‘Foi meu amigo, acreditou em mim e me quis mais perto de Deus!’”, dessa forma, a morte não se 
faz necessária devido aos problemas e sofrimentos vividos; “Evidencia que a morte nos dá motivos para chorar 
copiosamente” – pois, segundo o texto, “Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. 
Se tiver vontade de rir, ria”, assim sendo, não se deve chorar copiosamente pela morte; “Retrata que Deus é o único 
responsável pelas mortes” – de acordo com as afirmações textuais, Deus não é o culpado, ou seja, o responsável pelas 
mortes, haja vista que “Chore o quanto quiser, mas não brigue com Deus por Ele haver me levado”; “Demonstra que 
a verdadeira amizade é uma tarefa para se cumprir no céu” – tal informação é inadequada, pois o texto confirma que 
“E, quando chegar a sua vez de ir para o Pai, aí, sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver, em Deus, a amizade 
que aqui nos preparou para Ele” e “Amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente, e se inaugura aqui 
mesmo o seu começo”.  
 
Fonte:  

• O próprio texto. 

 
 

BRANCA VERDE 

2 11 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao iniciar o 2º§ do texto com tais indagações, é possível inferir que o autor, Vinicius de Moraes, tem como objetivo 
“assegurar uma proximidade com o leitor”. As demais opções de respostas são contrárias, inadequadas e incoerentes 
à finalidade dos pontos de interrogação evidenciados no trecho.  
 
Fonte:  

• TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e Interação. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

 
 

BRANCA VERDE 

3 12 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O autor Vinícius de Moraes denota no texto sobre “morrer antes do amigo”. Caso isso aconteça, o amigo deverá 
“reparar o exagero, se for demais”. Tal fato pode ser claramente confirmado através do trecho “Se eu morrer antes 
de você, faça-me um favor. Chore o quanto quiser, mas não brigue com Deus por Ele haver me levado. Se não quiser 
chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem 
algum fato a meu respeito, ouça e acrescente sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero”. As demais 
afirmativas são inapropriadas ao contexto textual, pois é possível atestá-las através de: “mas não brigue com Deus por 
Ele haver me levado”; “Aí, então derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal”; 
“Mas, de vez em quando, dê uma espiadinha na direção de Deus. Você não me verá, mas eu ficarei muito feliz vendo 
você olhar para Ele”. 
 
Fonte:  

• O próprio texto. 
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BRANCA VERDE 

5 2 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As conjunções temporais são aquelas que indicam uma oração subordinada indicadora de circunstância de tempo: 
quando; antes que; depois que; até que; logo que; sempre que; assim que; desde que; todas as vezes que; cada vez 
que; apenas; mal; e, que (desde que). 
 
Fonte:  

• O próprio texto. 

 
 

BRANCA VERDE 

6 14 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “céu” tem uma única sílaba – é um monossílabo. Como o som dessa palavra é emitido fortemente, é um 
monossílabo tônico constituído por um ditongo (céu) acentuado, porque “éu” se destaca pela acentuação gráfica da 
palavra. A palavra “nós” também se trata de um monossílabo tônico. As demais palavras evidenciadas para análise 
têm classificação distinta, a saber: você (oxítona); útil (paroxítona); verá (oxítona); lágrima (proparoxítona).  
 
Fonte:  

• TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e Interação. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

 
 

BRANCA VERDE 

9 5 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Levando em consideração o contexto textual, é possível afirmar que a expressão “Ele” se refere a “Jesus”. As demais 
opções de respostas são inadequadas à conjuntura textual.  Observe o trecho: “Se sentir saudade e quiser falar comigo, 
fale com Jesus e eu ouvirei. Espero estar com Ele o suficiente para continuar sendo útil a você, lá onde estiver”.  
 
Fonte:  

• O próprio texto. 

 
 

BRANCA VERDE 

12 9 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As coisas, assim como pessoas, animais, objetos, comidas, têm nome. Esses nomes são chamados de substantivos e 
aparecem em gêneros diferentes, o masculino e o feminino. São palavras transcritas do texto que se encontram no 
masculino: o/um amigo; o/um céu; o/um exagero; e, o/um santo. A única palavra que se apresenta no feminino é: 
a/uma amizade. 
 
Fonte:  

• TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e Interação. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
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BRANCA VERDE 

17 24 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trabalha dentro da temática citada no conteúdo programático que diz respeito à: “Contagem”. 
Como temos 2 opções para entrada, 3 opções de prato principal e 3 opções de sobremesa. Devemos multiplicar o 
número das opções de cada etapa do jantar para encontrar a quantidade total de opções possíveis para montar o 
cardápio, ou seja, 2 × 3 × 3 = 18. Portanto temos 18 opções diferentes. 
Alternativa correta: LETRA (E). Decisão: Manter o gabarito. 
 
Fonte: 

• Fundamentos de Matemática Elementar: Combinatória e probabilidade. Volume 5. São Paulo: Editora Atual, 

2019. IEZZI, Gelson. 

 
 

BRANCA VERDE 

18 23 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trabalha dentro da temática citada no conteúdo programático que diz respeito à: “Raciocínio sequencial 
(sequências lógicas envolvendo números, letras e figuras)”. 
Observa-se que a 5° figura é igual a 1°, ou seja, o ciclo volta a se repetir depois da 4° figura. Como a cada 4 posições 
diferentes voltamos a repetir os termos, devemos dividir a posição que queremos descobrir por 4 e assim teremos a 
partir do resto a posição do termo solicitado. 
55 ÷ 4 = (13 × 4) + 3 ,ou seja, teremos 13 repetições completas e mais três posições. 

Portanto, a figura referente ao 55° termo dessa sequência é . 
Alternativa correta: LETRA (C). Decisão: Manter o gabarito. 
 
Fonte: 

• Fundamentos de Matemática Elementar: Sequências, matrizes, determinantes e sistemas. Volume 4. São 

Paulo: Editora Atual, 2019. IEZZI, Gelson. 

 
 

BRANCA VERDE 

19 25 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trabalha dentro da temática citada no conteúdo programático que diz respeito à: “Contagem, medição, 
avaliação e quantificação”. 
Como ela convidou 100 pessoas para a festa, devemos encontrar a quantidade de refrigerante e salgados que serão 
consumidos a partir do valor que ela tomou como referência média de consumo por pessoa. 
O consumo de refrigerante será de: 𝑅 = 100 × 500 𝑚𝑙 = 50.000 𝑚𝑙 = 50 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠  
O consumo de salgados será de: 𝑆 = 100 × 20 𝑠𝑎𝑙𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 = 2000 𝑠𝑎𝑙𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 = 20 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑠 
Agora basta multiplicar os valores encontrados pelo valor de referência para o litro de refrigerante e a centena de 
salgados. 

𝑉𝑅 = 50 × 𝑅$5,00 = 𝑅$250 

𝑉𝑆 = 20 × 𝑅$50,00 = 𝑅$1000,00 
Portanto ela deve desembolsar R $1250,00 reais para realizar a festa. 
Alternativa correta: LETRA (A). Decisão: Manter o gabarito. 
 
Fonte: 
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• Fundamentos de Matemática Elementar: Matemática comercial, matemática financeira e estatística 

descritiva. Volume 11. São Paulo: Editora Atual, 2019. IEZZI, Gelson. 

 

 

BRANCA VERDE 

24 16 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trabalha dentro da temática citada no conteúdo programático que diz respeito à: “Problema sobre as quatro 
operações fundamentais da matemática”. 
Para encontrar a senha devemos realizar as operações respeitando a ordem de preferência de parênteses, colchetes 
e chaves, assim como a preferência das operações multiplicação, divisão, soma e subtração. 
𝑆𝐸𝑁𝐻𝐴 = 50 × { 46 + 2 × [ 31 + 48 ÷ (24 × 2) ] } ÷ 2 + 30  
𝑆𝐸𝑁𝐻𝐴 = 50 × { 46 + 2 × [ 31 + 48 ÷ 48 ] } ÷ 2 + 30  
𝑆𝐸𝑁𝐻𝐴 = 50 × { 46 + 2 × [ 31 + 1 ] } ÷ 2 + 30  
𝑆𝐸𝑁𝐻𝐴 = 50 × { 46 + 2 × 32 } ÷ 2 + 30  
𝑆𝐸𝑁𝐻𝐴 = 50 × { 46 + 64 } ÷ 2 + 30  
𝑆𝐸𝑁𝐻𝐴 = 50 × 110 ÷ 2 + 30  
𝑆𝐸𝑁𝐻𝐴 = 5500 ÷ 2 + 30  
𝑆𝐸𝑁𝐻𝐴 = 2750 + 30  
𝑆𝐸𝑁𝐻𝐴 = 2780  
Portanto a senha do wi-fi é 2780. 
Alternativa correta: LETRA (D). Decisão: Manter o gabarito. 
 
Fonte: 

• Fundamentos de Matemática Elementar: Conjuntos e Funções. Volume 1. São Paulo: Editora Atual, 2019. 

IEZZI, Gelson. 

 
 

BRANCA VERDE 

25 17 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trabalha dentro da temática citada no conteúdo programático que diz respeito à: “Raciocínio Espacial”. 
O trajeto percorrido por cada um dos irmãos está representado abaixo: 

 
Como podemos observar pela linha de baixo a distância entre eles é de 500 metros. 
Alternativa correta: LETRA (E). Decisão: Manter o gabarito. 
 
Fonte: 

• Fundamentos de Matemática Elementar: Geometria Plana. Volume 9. São Paulo: Editora Atual, 2019. IEZZI, 

Gelson. 
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BRANCA VERDE 

26 29 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado é enfático ao questionar sobre a informação INCORRETA da questão. O fato da expressão ter sido 
separada silabicamente não interfere na compreensão e no entendimento dos candidatos, visto que as informações 
devem ser lidas em todo o seu contexto. 
 
Fonte:  

• A própria questão. 

 
 

BRANCA VERDE 

30 26 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Afirma-se que IV. O voto é obrigatório para toda pessoa com mais de 18 anos e facultativo para analfabetos, jovens 
de 16 a 17 anos e idosos com mais de 70 anos. 
 
Fonte:  

• https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Marco/voce-sabe-quem-pode-votar-em-2022 

 
 
 
Cargo: Engenheiro em Segurança do Trabalho 
 

BRANCA 

6 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As palavras são providas de sentido e, na maioria das vezes, são polissêmicas; ou seja, podem assumir, em contextos 
diferentes, significados também diferentes. Assim, para a compreensão de um texto, é fundamental que se identifique, 
entre os vários sentidos possíveis de uma determinada palavra, aquele que foi particularmente utilizado no texto. O 
candidato precisa decidir, então, entre várias opções, qual aquela que apresenta o sentido com que a palavra foi usada 
no texto. Ou seja, o que se sobressai aqui não é apenas que o candidato conheça o vocabulário dicionarizado, pois 
todas as alternativas trazem significados que podem ser atribuídos à palavra analisada.  
O que se pretende é que, com base no contexto, o candidato seja capaz de reconhecer o sentido com que a palavra 
está sendo usada no texto em apreço. 
Em A, “impropério” significa “insulto, ofensa, ultraje”.  
Em B, “pontuais” significa “específicos, localizados, particulares”.  
Em C, “desserviço” significa “prejuízo, transtorno”.  
Em D, “escusas” significa “desculpas, justificativas”. 
Já em E, “apartadas” é o mesmo que “independentes, separadas”. Portanto, a resposta correta é letra E. 
 
Fontes: 

• Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino médio: matrizes 

de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 

• HOUAISS, Antonio & VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2001.  
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BRANCA 

27 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa II dispõe que “Deve ser assegurada a saída dos postos de trabalho para satisfação das necessidades 
fisiológicas dos trabalhadores nos termos do item 24.9.8 da NR-24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de 
Trabalho, independentemente da fruição das pausas”. 
Conforme sustenta o recurso, “o item 24.9.8, da NR 24 diz que: Devem ser garantidas condições para que os 
trabalhadores possam interromper suas atividades para utilização das instalações sanitárias”. Porém, na NR 17, da 
qual trata o enunciado da referida questão, no item 17.4.3.3 é citado: “Deve ser assegurada a saída dos postos de 
trabalho para satisfação das necessidades fisiológicas dos trabalhadores nos termos do item 24.9.8 da Norma 
Regulamentadora nº 24 (NR 24) - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho, independentemente da 
fruição das pausas”.  
 
Fonte:  

• https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-

trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-17-atualizada-2021.pdf 

 
 

Cargo: Fiscal de Obras 
 

BRANCA VERDE 

1 10 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando as informações evidenciadas ao longo do texto, podemos afirmar que a autora, Lya Luft, retrata uma 
informação insustentável sobre uma conferência já pronunciada, ou seja, ela apresenta como elemento motivador do 
texto uma informação infundada acerca de um discurso já proferido. Tal fato pode ser comprovado através das 
seguintes informações: “Fiquei surpresa quando uma entrevistadora disse que em meus textos falo dos jovens como 
arrogantes e mal-educados”; “Escrevo repetidamente sobre juventude e infância, família e educação, cuidado e 
negligência. Sobre nossa falha quanto à autoridade amorosa, interesse e atenção”; e, “Então, quando falo em 
dificuldades ou mazelas da juventude, é de nós que estou, melancolicamente, falando”. As demais informações são 
incoerentes ao texto, pois evidenciam ideias contraditórias sobre “o que devemos aos jovens”.  
 
Fonte:  

• O próprio texto. 

 
 

BRANCA VERDE 

2 7 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O questionamento realizado no 4º§ “O que resta?” assim como o próprio posicionamento da autora em relação a tal 
indagação fazem com que o leitor reflita sobre a discussão concebida, ou seja, torna o leitor participativo da discussão 
proposta através de reflexões. As demais afirmações são inadequadas à proposta da questão, pois denotam sobre 
atribuições contrárias a tal recurso. 
 
Fonte:  

• O próprio texto. 
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BRANCA VERDE 

3 8 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa transcrita do texto “Escrevo repetidamente sobre juventude e infância, família e educação, cuidado e 
negligência” (2º§) trata-se de uma atitude, uma conduta, ou seja, uma prática da autora e não um ponto de vista 
propriamente dito. Entretanto, as demais afirmativas textuais evidenciam sua opinião, a saber: “Necessária para 
muitos, a tribo é onde se sentem acolhidos, abrigados, aceitos”; “Assim, não acho que todos os jovens sejam 
arrogantes, todas as crianças mal‐educadas, todas as famílias disfuncionais”; “Acho, sim, que nós, os adultos, somos 
seus grandes devedores, pelo mundo que lhes estamos legando”; “Quero deixar claro que nem todos estão 
paralisados, pois muitas famílias saudáveis criam em casa um ambiente de confiança e afeto, de alegria”.  
 
Fonte:  

• O próprio texto. 

 
 

BRANCA VERDE 

4 9 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando o contexto em que se encontra empregada, a expressão “descalabro” significa: prejuízo; contratempo; 
revés; dano; infortúnio; dano; derrota; perda; ruína. As demais opções de respostas são contrárias ou inadequadas ao 
trecho literal apresentado para análise. 
 
Fonte:  

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 

 
 

BRANCA VERDE 

5 1 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O texto “O que devemos aos jovens” é caracterizado por uma linguagem subjetiva, ou seja, entende-se por subjetivo 
aquele texto que expressa a visão pessoal do autor a respeito de algum assunto. Assim, o autor recorre, por exemplo, 
às metáforas, às metonímias, ou a qualquer outro tipo de linguagem figurada para expor suas ideias. Tal fato pode ser 
evidenciado através dos trechos: “Lido com palavras a vida toda, foram uma de minhas primeiras paixões e ainda me 
seduzem pelo misto de comunicação e confusão que causam, como nesse caso, e por sua beleza, riqueza e 
ambiguidade”; “Escrevo repetidamente sobre juventude e infância, família e educação, cuidado e negligência. Sobre 
nossa falha quanto à autoridade amorosa, interesse e atenção”; “Quero deixar claro que nem todos estão paralisados, 
pois muitas famílias saudáveis criam em casa um ambiente de confiança e afeto, de alegria”; “Mas quero também 
declarar que aqueles que o são já bastam para tirar o fervor e matar o otimismo de qualquer um”. Dessa forma, 
conclui-se, portanto, que as demais opções de respostas são inadequadas ao questionamento proposto. 
 
Fonte:  

• O próprio texto. 

 
 

BRANCA VERDE 

7 3 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Inferimos que “muita”, uma vez concordando com o substantivo “empatia”, apresenta variação, estabelecendo assim 
a devida concordância. Nesse caso, resta-nos afirmar que estamos diante de um pronome indefinido. Dessa forma, 
não há opção de resposta que atenda ao enunciado da questão. 
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Fonte:  

• ILVA, Sérgio N. D. da. O Português do dia a dia: Como falar e escrever melhor. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 

 
 

BRANCA VERDE 

8 4 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
O futuro do pretérito do indicativo se refere a um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação 
passada. É utilizado também para indicar uma ação que é consequente de outra, encontrando-se condicionada. 
Expressa ainda incerteza, imprecisão, surpresa e indignação. Confere um caráter mais polido a pedidos e afirmações. 
As demais afirmativas denotam ação verbal em tempos diferentes, a saber: “Tenho sete netos e netas” (presente do 
modo indicativo); “Escola e família ou se declaram incapazes, ou estão assustadas, [...]” (presente do modo indicativo); 
“Fiquei surpresa quando uma entrevistadora disse que em meus textos falo dos jovens como arrogantes e mal-
educados” (pretérito perfeito e presente do modo indicativo); e, “Escrevo repetidamente sobre juventude e infância, 
família e educação, cuidado e negligência” (presente do modo indicativo). A afirmativa “Escola e família ou se declaram 
incapazes, ou estão assustadas, [...]” não atende ao questionamento abordado, pois a conjunção “ou” evidencia ideia 
de “escolha” ou “alternância”. O enunciado da questão é enfático ao abordar sobre “ação verbal”.  
 
Fonte:  

• ILVA, Sérgio N. D. da. O Português do dia a dia: Como falar e escrever melhor. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 

 
 

BRANCA VERDE 

11 14 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trabalha dentro da temática citada no conteúdo programático que diz respeito à: “Números inteiros e 
racionais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação)”. 
Devemos inicialmente calcular o valor final da expressão respeitando as ordens de preferência de parênteses, 
colchetes e chaves, assim como a preferência das operações multiplicação, divisão, soma e subtração:  
 
Obs: Propriedade de exponencial diz que todo número elevado a zero é igual a 1. 
 

24 × {5 + [40 − (32 + 5) × 2] + 250} 
16 × {5 + [40 − (9 + 5) × 2] + 1} 

16 × {5 + [40 − 14 × 2] + 1} 
16 × {5 + [40 − 28] + 1} 

16 × {5 + 12 + 1} 
16 × {5 + 12 + 1} 

16 × 18 
288 

Como o resultado final da expressão resulta no dobro da senha, então temos que 2 × 𝑠𝑒𝑛ℎ𝑎 = 288, ou seja, a senha 
é 144. 
Alternativa correta: LETRA (B). Decisão: Manter gabarito. 
 
Fonte: 

• Fundamentos de Matemática Elementar: Conjuntos e Funções. Volume 1. São Paulo: Editora Atual, 2019. 

IEZZI, Gelson. 
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BRANCA VERDE 

12 11 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trabalha dentro da temática citada no conteúdo programático que diz respeito à: “Estrutura lógica de 
relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios”. 
Como 19/10 corresponde a uma segunda-feira, devemos verificar quantos dias faltam para chegar a 31/12 e 
posteriormente dividir o valor por 7 que corresponde a cada semana. Faltam 12 dias para completar o mês de Outubro, 
30 dias completos do mês de Novembro e 31 dias completos do mês de Dezembro, ou seja, no total temos 12 + 30 +
31 = 73 dias restantes. Dividindo 73 por 7 obtemos 10 × 7 + 3 ,ou seja, dez semanas completas retornando à 
segunda-feira e três dias onde 31/12 vai cair na quinta-feira. 
Alternativa correta: LETRA (D). Decisão: Manter o gabarito. 
 
Fonte: 

• Fundamentos de Matemática Elementar: Conjuntos e Funções. Volume 1. São Paulo: Editora Atual, 2019. 

IEZZI, Gelson. 

 
 

BRANCA VERDE 

13 13 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trabalha dentro da temática citada no conteúdo programático que diz respeito à: “Números e grandezas 
proporcionais: razões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de três; porcentagem e problemas.”. 

Para resolver a questão devemos observar as razões  𝑅1 =
𝑆𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐿𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎
=

1

3
 e 𝑅2 =

𝐿𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑟𝑖𝑡𝑎

𝐿𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎
= 3 de cada 

empresa. 
Tabela de proporção para as empresas: 
 

 𝑅1 𝑅2 

Empresa A 150

50
=

15

5
= 3 

20

50
=

2

5
 

Empresa B 160

160
=

16

16
= 1 

255

85
=

51

17
= 3 

Empresa C 45

135
=

9

27
=

3

9
=

1

3
 

225

75
=

45

15
=

15

5
= 3 

 
Observa-se que a Empresa A não foi aprovada em nenhum dos critérios, a Empresa B foi aprovada apenas no segundo 
critério e a Empresa C foi aprovada nos dois critérios.  
Como as empresas deveriam obter aprovação em pelo menos um dos critérios, apenas as empresas B e C foram 
selecionadas. 
Alternativa correta: LETRA (D). Decisão: Manter o gabarito. 
 
Fonte: 

• Fundamentos de Matemática Elementar: Conjuntos e Funções. Volume 1. São Paulo: Editora Atual, 2019. 

IEZZI, Gelson. 

 
 

BRANCA VERDE 

14 15 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trabalha dentro da temática citada no conteúdo programático que diz respeito à: “Frações e operações com 
frações”. 

Partindo da ideia que a profundidade total é P, sabemos que a primeira subida foi de  
1

3
𝑃. 
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A nova profundidade em que o mergulhador se encontra é  
2

3
𝑃. 

Como a segunda subida corresponde a metade da nova profundidade que se encontra, basta fazer 
1

2
×

2

3
𝑃 =

1

3
𝑃.. 

A nova profundidade em que o mergulhador se encontra é 
1

3
𝑃. 

A última subida para chegar à superfície é de 14 metros. Logo se somarmos todas as subidas vamos obter a 
profundidade inicial. 

1

3
𝑃 +

1

3
𝑃 + 14 = 𝑃 

2

3
𝑃 + 14 = 𝑃 

𝑃 −
2

3
𝑃 = 14 

(1 −
2

3
) 𝑃 = 14 

1

3
𝑃 = 14 

𝑃 = 14 × 3 
𝑃 = 42 

Logo a profundidade total é 42 metros. 
Alternativa correta: LETRA ( C ). Decisão: Manter o gabarito.  
 
Fonte: 

• Fundamentos de Matemática Elementar: Conjuntos e Funções. Volume 1. São Paulo: Editora Atual, 2019. 

IEZZI, Gelson. 

 
 

BRANCA VERDE 

15 12 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão trabalha dentro da temática citada no conteúdo programático que diz respeito à: “Compreensão do 
processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas”. 
Utilizando as seguintes letras para cada uma das sentenças: 

𝑝 = 𝐸𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑒𝑠𝑡á 𝑐𝑎𝑛𝑠𝑎𝑑𝑎. 
𝑞 = 𝐸𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑜𝑢. 
𝑟 = 𝐴𝑙𝑎𝑛 𝑓𝑜𝑖 à 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎. 

𝑠 =  𝐻𝑜𝑗𝑒 𝑐ℎ𝑜𝑣𝑒𝑢.  
Obtemos as seguintes traduções em linguagem lógica  
1°) 𝑝 → 𝑞 

2°) 𝑞 →∼ 𝑟 
3°)  ∼ 𝑠 → 𝑟 
4°)  ∼ 𝑠 

𝐹 → 𝐹 
𝐹 → 𝐹 
𝑉 → 𝑉 
𝑉 

Verificamos que existe um erro em relação a validade da sentença “Hoje choveu” a qual deveria ser “Hoje não choveu”, 
onde este argumento deveria ser o verdadeiro para não haver dualidade na terceira sentença.  
Considerando “não choveu como verdade", temos a relação acima apresentada em linguagem lógica, onde a 
alternativa correta seria letra (D): “Elisa não está cansada e Alan foi à escola.”  
Decisão: Anular questão.  
 
Fonte: 

• Iniciação à lógica matemática. Volume único. São Paulo: Editora Nobel, 2017. FILHO, Edgar de Alencar. 
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BRANCA VERDE 

16 22 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o art. 3º da Lei nº  8.666/1993, o procedimento licitatório no Brasil tem por objetivos: a) a observância 
do princípio constitucional da isonomia: assegura aos administrados interessados a oportunidade de contratar com o 
Estado tendo por base as regras previamente estipuladas e aplicáveis, de forma indistinta, a todos os eventuais 
interessados; b) a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública: a competição que se estabelece 
entre os interessados que preenchem os atributos e requisitos necessários para contratar resulta na obtenção da 
melhor proposta para a Administração; c) a promoção do desenvolvimento nacional sustentável: contratações como 
instrumento de política pública para a promoção do desenvolvimento sob um viés holístico, compreendendo as 
dimensões ambiental, econômica, social e cultural. 
Portanto, apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
 
Fonte: 

• Lei nº 8.666/1993 

 
 

BRANCA VERDE 

17 23 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/1993, “É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial: III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.”. Tal afirmativa é a 
reprodução da alternativa C, única que responde corretamente ao tema proposta no enunciado. A alternativa D não 
responde ao proposto na questão, pois trata-se de situação onde a licitação é dispensável, ou seja, a legislação liberou 
para o administrador público escolher se fará ou não o processo licitatório de dispensa ou não. 
 
Fonte: 

• Lei nº 8.666/1993 

 
 

BRANCA VERDE 

18 24 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A matéria abordada no enunciado da questão extrapola os limites do conteúdo programático do Edital, portanto, 
anula-se a questão. 
 
Fonte: 

• Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: noções sobre Administração Pública 

 
 

BRANCA VERDE 

19 25 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O art. 6º da Emenda Constitucional N º 111 de 2021, informa que as alterações na CF entram em vigor na data de sua 
publicação, que ocorreu em 28 de setembro de 2021, portanto, trata-se de norma vigente. Ademais, a questão não 
traz caso hipotético, ou seja, se trata de mandato presidencial com início no ano de 2023 ou a partir de 2027. A questão 
busca o conhecimento da literalidade da norma constitucional. Por fim, destaca-se ainda que a questão não extrapola 
o conteúdo programático, uma vez que o Capitulo VII, "DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", se inicia no Art. 37 e encerra 
no Art. 230, sendo certo que o Edital previa “Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: noções sobre 
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Administração Pública”, vide que não há limitação sobre quais seções. Assim, cabe o candidato ter conhecimento 
amplo sobre o tema. Portanto, mantem-se o a questão e o gabarito divulgado. 
 
Fonte: 

• Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

 
 

BRANCA VERDE 

22 18 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão foi preciso ao limitar a matéria abordada, ou seja, busca conhecimento do candidato 
considerando apenas a Lei Orgânica do Município de Jequié – Lei nº 1.130/1990. Desta forma, conforme art. 7º da 
referida norma, apenas a herança jacente não faz parte do rol de bens municipais, apesar de haver outras legislações 
esparsas que tratam sobre o tema: 
Art. 7º - São bens municipais: I – bens móveis e imóveis de seu domínio pleno ou útil; II – direitos e ações que a qualquer 
título pertençam ao Município; III – águas fluentes, emergentes e em depósito, quando construído pelo poder público, 
localizadas exclusivamente em seu território; IV – renda proveniente do exercício de suas atividades e da prestação de 
serviços. 
 
Fonte: 

• Lei Orgânica do Município de Jequié – Lei nº 1.130/1990 

 
 

BRANCA VERDE 

23 19 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Lei Orgânica do Município de Jequié, em seu art. 11, §1º, é clara ao informar que a concessão administrativa de bens 
públicos de uso comum só poderá ser outorgada para finalidades escolares, de assistência social, de saúde, turísticas 
ou de atendimento a calamidades públicas. Já o art. 12 menciona que a utilização de bens públicos de uso especial, 
tais como: mercados, matadouros, estações, recintos de espetáculos e campos de esporte, far-se-á mediante 
concessão. Assim, a única alternativa que responde corretamente ao proposto no enunciado da questão é a alternativa 
C. 
 
Fonte: 

• Lei Orgânica do Município de Jequié 

 
 

BRANCA VERDE 

24 20 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A matéria abordada pela questão está disposta na Lei Orgânica do Município de Jequié, em seus art. 13, inciso XV e 
art. 15 e seus incisos: 
Art. 13 Compete ao Município de Jequié, no exercício de sua autonomia: XV - promover a cultura e a recreação, bem 
como realizar programa de apoio às práticas desportivas; 
Art. 15 – É vedado ao Município: II – recusar fé aos documentos públicos; III – criar distinções ou preferências entre 
brasileiros; VII – outorgar isenção, anistia fiscal, ou permitir a remissão de dívida sem interesse público justificado, sob 
pena de nulidade do ato; VIII – colocar, em ruas, logradouros e obras públicas, nome de pessoas vivas. 
 
Fonte: 

• Lei Orgânica do Município de Jequié 
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BRANCA VERDE 

25 21 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As informações do enunciado são precisas e suficientes para solução do caso hipotético. Primeiramente, destacar que 
o enunciado informa que Tício se aposentou em dezembro 2020; que foi apurado que de janeiro de 2019 a janeiro de 
2020 Tício cometeu de forma reiterada faltas graves; assim qual a consequência para a aposentadoria de Tício. Assim, 
para solução do caso em tela, deve ser aplicar o teor do art. 210 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município 
de Jequié, que termina que será cassada a aposentadoria se ficar provado que o inativo praticou falta grave no 
exercício do cargo ou função. Portanto, a alternativa C responde corretamente ao problema proposto. 
 
Fonte: 

• Estado dos Funcionários Públicos do Município de Jequié/BA 

 
 

BRANCA VERDE 

26 37 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O candidato sustenta que a lei complementar municipal 3/2007 não se encontra no conteúdo programático conforme 
edital do concurso público. O recurso do candidato não se sustenta, eis que a lei não só trata do meio ambiente como 
também das atividades de posturas municipais, tanto que a questão trata da parte de posturas e não do meio 
ambiente. Como observa-se, a lei complementar não só trata do meio ambiente como também das atividades de 
posturas do município. 
Mantenha-se o gabarito. 
 
Fonte:  

• A resposta está na Lei Complementar n° 3 de 27 de dezembro de 2007 do município de Jequié-BA (código de 

meio ambiente e disciplina as posturas municipais de Jequié), art. 221°, 

https://leismunicipais.com.br/a/ba/j/jequie/lei-complementar/2007/1/3/lei-complementar-n-3-2007-

institui-o-codigo-de-meio-ambiente-e-disciplina-as-posturas-municipais-de-jequie?q=posturas, acessado em 

02/05/2022. 

• A resposta está na NBR 5.410/2004 (instalações elétricas de baixa tensão), item 6.5.3. 

 
 

BRANCA VERDE 

27 39 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O candidato sustenta que no item I da questão há um erro de digitação como “unir-residencial” e “multir-residencial”, 
bem como na lei municipal está descrito “uni-residencial” e “multi-residencial”. O recurso do candidato não se 
sustenta, eis que, mesmo com o erro de digitação é claramente possível entender o conteúdo da questão sem prejuízo 
da resposta conforme a lei municipal, bem como o gabarito oficial da banca.  
Mantenha-se o gabarito. 
 
Fonte:  

• A resposta está na Lei Complementar n° 2 de 27 de dezembro de 2007 do município de Jequié-BA (código de 

ordenamento do uso e ocupação do solo e de obras e edificações do município de Jequié), art. 3°, 

https://leismunicipais.com.br/plano-de-zoneamento-uso-e-ocupacao-do-solo-jequie-ba, acessado em 

02/05/2022. 
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BRANCA VERDE 

28 40 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O candidato sustenta que o serviço poderia ser feito em até 23 horas, ou seja, a questão deveria ser anulada. O 
candidato sustenta que a questão é uma regra de três, conteúdo que não faz parte do edital. O candidato sustenta 
que a questão não fala da jornada de trabalho diária, sendo impossível determinar o número de dias trabalhados. O 
candidato sustenta que a resposta correta seriam 15 horas trabalhadas, resposta em que não há no gabarito. O 
candidato sustenta que a resposta correta seriam 2 (dois) dias de trabalho, não existindo a mesma no gabarito. 
 
Os recursos apresentados não se sustentam, pois, a forma correta de cálculo é: 
 
Para o servente: 8 h diárias / 1,1 = 7,27 m² / dia para 1 servente → 14,54 m² / dia para 2 serventes → 30,0 / 14,54 = 
2,06 dias. Como não existem 2,06 dias, então é o inteiro superior, ou seja, 3 dias. 
 
Para o pedreiro: 8 h diárias / 1,4 = 5,71 m² / dia para 1 pedreiro → 11,42 m² / dia para 2 pedreiros → 30,0 / 11,42 = 
2,62 dias. Como não existem 2,62 dias, então é o inteiro superior, ou seja, 3 dias. 
 
A questão trata sobre orçamento de obras, conforme conteúdo programático do edital. 
Mantenha-se o gabarito. 
 
 

BRANCA VERDE 

29 38 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O candidato sustenta que deve haver alteração no gabarito da letra E para a letra C. O recurso não se sustenta, eis que 
a letra C está correta e a letra E errada. O candidato sustenta que todos são comandos e suas funções e que a questão 
deve ser anulada. O recurso do candidato não se sustenta, eis que, na letra E, o comando não corresponde a função, 
portanto, também não pode ser considerado comando. O candidato sustenta que a alternativa correta é a letra A, pois 
não existe o comando Ray. O recurso do candidato não se sustenta, pois existe o comando Ray e Array. O candidato 
sustenta que a questão extrapola os limites do edital. O recurso do candidato não se sustenta, eis que os 
conhecimentos de AUTOCAD estão previstos no conteúdo programático do edital para o cargo. 
Mantenha-se o gabarito. 
 
Fonte:  

• A resposta correta está em http://mz.pro.br/autocad/ComandosAutocad.pdf, acessado em 02/05/2022. 

 
 

BRANCA VERDE 

31 28 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O candidato sustenta que “Resposta correta seria letra "C" Acidente de trabalho. Não análise preliminar de risco.”. O 
recurso do candidato não se sustenta, eis que o texto é claro e objetivo, bem como contempla todos os conceitos da 
Análise Preliminar de Risco. 
Mantenha-se o gabarito. 
 
Fonte:  

• A resposta está em OLIVEIRA, Cláudio Antônio Dias de. Manual Prático de Saúde e Segurança do Trabalho. São 

Caetano do Sul: SP, Yendis Editora, 2009, página 103.  
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BRANCA VERDE 

32 30 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O candidato sustenta que “O conteúdo da referida questão NÃO está nos tópicos de conhecimento específico do cargo 
de Fiscal de Obras, pois este assunto é de MANUTENÇÃO INDUSTRIAL.”. O recurso do candidato não se sustenta, eis 
que a questão foi elaborada através do conteúdo “Conceitos e fundamentos aplicados à manutenção de edificações 
(manutenção preventiva e corretiva)”, qual faz parte do edital. 
Mantenha-se o gabarito. 
 
Fonte:  

• A resposta está em Nepomuceno, Lauro Xavier, Técnicas de manutenção preditiva / Lauro Xavier Nepomuceno 

– São Paulo: Blucher, 1989, página 62. 
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33 31 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O candidato sustenta que “A qualidade da impressão causou prejuízo na interpretação da imagem, pois diferenciar 
entre linha cheia e linha pontilhada é de fundamental importância para a resolução da questão: Por exemplo corte 
lateral e vista superior.”. O recurso do candidato não se sustenta, eis que não há nas figuras (imagens) linhas cheias 
ou pontilhadas, o que há são os tipos de fissuras de acordo com a estrutura apresentada. O candidato sustenta que 
“Na figura c, a seta de deslocamento aparece quase imperceptível, a dimensão está tão pequena que também gera 
uma complicação da análise da patologia. Supondo que a seta da figura c estivesse evidenciada, auxiliando o candidato 
a concluir sobre os motivo das fissuras, ele só conseguiria concluir que a fissura causada em c) poderia corresponder 
a extremidade de parede portante, sendo assim teria duas alternativas possíveis a letra D ou E. No entanto, nas figuras 
a e b não aparecem as setas indicando em qual pilar estaria o deslocamento, ou seja, na figura b se a seta de 
deslocamento estivesse no pilar do meio, então a letra D poderia ser considerada, mas se a seta tivesse sido apontada 
no pilar de canto, então poderíamos concluir que seria do pilar de canto e não o do meio. Já na figura a) também não 
apareceram as setas indicando que o deslocamento estava nos pilares internos. Portanto, pode-se concluir que o 
enunciado apresenta informações incompletas o que torna a resposta inconclusiva.”. O recurso do candidato não se 
sustenta, eis que, independentemente da seta, fica muito claro, qual o tipo de patologia existente para cada figura. 
Na figura C, a seta apenas indica um “recalque”, mas é possível observar as figuras, o tipo de fissura e identificar a 
patologia. 
Mantenha-se o gabarito. 
 
Fonte:  

• A resposta está em Weimer, Bianca Funk. Patologia das estruturas [recurso eletrônico] / Bianca Funk Weimer, 

Mauricio Thomas, Fernanda Dresch; revisão técnica: André Luís Abitante. – Porto Alegre: SAGAH, 2018, página 

36. 
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35 29 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O candidato sustenta que a questão deve ser anulada, pois não há resposta incorreta, bem como há erro no enunciado. 
O recurso do candidato não se sustenta, eis que na letra E fica claro que a técnica executiva de obra é errônea, pois a 
base (substrato) precisa estar molhada e não seca. O candidato sustenta que “A falta ou deficiência da secagem da 
base antes da aplicação de cada camada de revestimento são considerados problemas para o sistema de 
abastecimento sim, sugiro que a questão seja anulada.”. O recurso do candidato não se sustenta, eis que o próprio 
candidato cita a falta de secagem em seu argumento, o que condiz com o gabarito da questão, pois o problema é a 
base seca e não úmida. 
Mantenha-se o gabarito. 
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Fonte:  

• A resposta está em Weimer, Bianca Funk. Patologia das estruturas [recurso eletrônico] / Bianca Funk Weimer, 

Mauricio Thomas, Fernanda Dresch; revisão técnica: André Luís Abitante. – Porto Alegre: SAGAH, 2018, página 

60. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O candidato sustenta que “Resposta correta seria letra "D" Saída de emergência. Não resistência ao fogo. A questão 
fala de fuga dos usuários.”. O recurso do candidato não se sustenta, eis que de acordo com a NBR citada na questão a 
alternativa correta é a letra A. O candidato sustenta que “Temos nesta questão uma Norma Brasileira 14.432/2001, a 
qual não foi exigida em edital.”. O recurso do candidato não se sustenta, eis que a questão foi elaborada pelo conteúdo 
“Projeto de combate a incêndio e pânico”, qual é regido pela norma citada. O candidato sustenta que as letras “E” e 
“C” estão corretas e a questão deve ser anulada. O recurso do candidato não se sustenta, eis que a resposta está na 
NBR 14.432/2001.  
Mantenha-se o gabarito. 
 
Fonte:  

• A resposta está na NBR 14.432/2001 (Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de 

edificações – Procedimento), item 3.23. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O candidato sustenta que “Esta questão possui erro no enunciado, fazendo com que não possua resposta correta. Pois 
a definição na NBR 12721 é diferente do enunciado. Erro passivo de anulação.”. O recurso do candidato não se 
sustenta eis que o candidato cita a NBR 12.721/2021 que trata da “Avaliação de custos unitários de construção para 
incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios edifícios – Procedimento”. O recurso do candidato 
não se sustenta, eis que a questão é sobre projetos de esgoto sanitário (NBR 8.160/1999), qual o conceito é diferente. 
O candidato sustenta que “Não há previsão em edital de projetos de esgoto sanitário, assim sendo, como pode ser 
cobrado em prova?”. O recurso do candidato não se sustenta, eis que o conteúdo utilizado para a questão foi 
“Instalações prediais elétricas, hidro sanitárias e especiais”, onde o projeto de esgoto sanitário está inserido em 
instalação predial sanitária, conforme conteúdo programático disposto no edital. 
Mantenha-se o gabarito. 
 
Fonte:  

• A resposta está na NBR 8.160/1999 (sistemas prediais de esgoto sanitário – projeto e execução), item 3.47. 

 
 

BRANCA VERDE 

39 35 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O candidato sustenta que “O enunciado traz em questão sobre o intemperismo químico o qual ocorre por REAÇÃO. O 
gabarito preliminar trouxe com resposta, Sedimentação, porem sedimentação é um intemperismo Físico, pois "Essas 
transformações dizem respeito à desagregação mecânica", além de “...este conteúdo não está previsto no edital de 
Fiscal de Obras, por ser um conteúdo de GEOLOGIA (Processo de Formação de Rochas e elementos rochosos).”. O 
recurso do candidato não se sustenta, eis que a resposta é “rochas sedimentares”, além de que o conteúdo 
programático utilizado pela banca e previsto no edital é Materiais, máquinas e equipamentos de construção civil”, 
qual, no caso, foi utilizado “materiais de construção civil”. O candidato sustenta que “O enunciado faz uma breve 
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contextualização de como se resulta as rochas sedimentares, entretanto, também faz um contextualização de como 
se resulta as rochas metamórficas, com isso, deixa dúbio o entendimento para a resolução final.”. O recurso do 
candidato não se sustenta, eis que o texto é muito claro quanto a rochas sedimentares. A diferença é que rochas 
sedimentares é nada mais que sedimento de rocha. Já as rochas metamórficas é o resultado da transformação de 
outras rochas, conceitos bem diferentes. 
Mantenha-se o gabarito. 
 
Fonte:  

• A resposta está em Abitante, André Luís. Materiais de construção [recurso eletrônico] / André Luís Abitante, 

Ederval de Souza Lisboa. – Porto Alegre: SAGAH, 2017, página 2. 

 
 

 
Cargo: Fiscal de Serviços Públicos 
 

BRANCA 

1 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O título da reportagem “Viva a dona Maria” não se refere a uma mulher em especial, mas a todas aquelas que dirigem. 
As demais afirmações são incoerentes à titulação textual, pois retratam informações inapropriadas, a saber: “anuncia 
que o carro é a continuidade do próprio ‘ser’ das mulheres” – tal fato é errôneo, pois, segundo o texto, “Para a maioria 
dos marmanjos, o carro é uma continuidade de seu próprio ser, uma forma de afirmar a virilidade”; “enfatiza uma 
discussão sexista, ou seja, uma afirmação da virilidade” – tal fato é contestável, pois, segundo o texto, “Para a maioria 
dos marmanjos, o carro é uma continuidade de seu próprio ser, uma forma de afirmar a virilidade”; “denota que há 
muitos acidentes no trânsito envolvendo mulheres – tal fato também é incorreto, pois, segundo o texto, “A quantidade 
de pesquisas que atestam a superioridade feminina ao volante é impressionante. Pelo menos no que diz respeito à 
capacidade de evitar acidentes”; e, “retrata que a proporção de mortes em decorrência de acidentes no trânsito é 
maior entre as mulheres” – tal fato é falso, pois, segundo o texto, “De acordo com um estudo feito pelo professor de 
estatística David Duarte Lima, da Universidade de Brasília, a proporção de mortes em decorrência de acidentes de 
trânsito é de quatro homens para uma mulher”. Assim sendo, considera-se que o questionamento “Sobre o título do 
texto ‘Viva a dona Maria’ é possível depreender que [...]” é claro e bastante objetivo. 
 
Fonte:  

• O próprio texto. 

 
 

BRANCA 

4 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O presente do indicativo indica, principalmente, uma ação que ocorre no exato momento em que se narra a ação. 
Indica também uma ação habitual, uma característica do sujeito, um estado permanente de uma situação ou a verdade 
científica dos fatos. Este tempo verbal pode ser usado ainda para indicar uma ação que ocorrerá num futuro próximo 
ou enfatizar fatos ocorridos no passado, num relato dos mesmos. Confirma-se, portanto, que em “E, em geral, as 
batidas são pequenas”, o verbo se encontra no presente do modo indicativo. As demais afirmativas transcritas do 
texto evidenciam ação em outros tempos e modos verbais, a saber: “E se prestassem mais atenção aos trajetos” – 
pretérito imperfeito do modo subjuntivo;  “Do contrário, a discussão cairá no vazio sexista” – futuro do presente do 
modo indicativo; “Os homens teriam a ganhar se fossem tão prudentes quanto as mulheres” – futuro do pretérito do 
modo indicativo e pretérito imperfeito do modo subjuntivo; e, por fim, “E elas seriam melhores motoristas se fossem 
mais atentas ao que acontece à sua volta” – futuro do pretérito do modo indicativo e pretérito imperfeito do modo 
subjuntivo. 
 
Fonte:  

• ILVA, Sérgio N. D. da. O Português do dia a dia: Como falar e escrever melhor. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 
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BRANCA 

5 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando o trecho “Além disso, elas estão abusando do telefone celular enquanto dirigem – o que é uma infração 
prevista no Código Nacional de Trânsito”, podemos afirmar que o travessão foi empregado para “enfatizar um 
esclarecimento”. Nesse caso, informar que usar o telefone celular enquanto dirige é uma infração de trânsito. As 
demais opções de respostas são atribuições de demais sinais de pontuação. 
 
Fonte:  

• ILVA, Sérgio N. D. da. O Português do dia a dia: Como falar e escrever melhor. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 

 
 

BRANCA 

8 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A oração “Todos chegaram a tempo para a reunião sobre legislação de trânsito” contém preposição; no entanto, não 
contém artigo. Por esse motivo, o “a” não é craseado. Lembrando que “tempo” é uma palavra masculina. As demais 
afirmativas foram grafadas em conformidade com a norma-culta da Língua Portuguesa, a saber: “Estatisticamente, os 
homens têm desobedecido consideravelmente às leis de trânsito” (desobedecer “a” + “as” leis); “A redução de 
acidentes de trânsito está relacionada às operações da Lei Seca” (relacionar “a” + “as” operações); “A reunião refere-
se à população irresponsável no trânsito” (refere-se “a” + “a” população); e, “Cresce, às escondidas, o número de 
acidentes por causa de imprudência no trânsito” (antes de locuções ocorre crase). No entanto, há uma inconsistência 
no enunciado da questão, que deveria questionar sobre o uso incorreto do sinal indicativo da crase e não sobre o seu 
emprego facultativo. 
 
Fonte:  

• ILVA, Sérgio N. D. da. O Português do dia a dia: Como falar e escrever melhor. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 

 
 

BRANCA 

10 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Quando a partícula “se” é índice de indeterminação do sujeito, o verbo deve ficar na 3ª pessoa do singular. É o que 
acontece em: “Obedecera-se aos severos regulamentos de trânsito”. As demais afirmativas estão corretas, a saber: 
“Faz exatamente dois meses que não dirijo” – verbo fazer impessoal (que indica tempo) sempre é conjugado na 3ª 
pessoa do singular; “Existem, certamente, diversas multas devido à imprudência no trânsito” – o verbo “existir”, por 
sua vez, não é impessoal. Por esse motivo, ele deve concordar com o sujeito “diversas multas”; “Especialistas temem 
que motoristas possam cometer excesso de infrações” – conjugação correta presente do modo subjuntivo; e, “As aulas 
de legislação de trânsito começam quando batem oito horas” – na indicação de horas, o verbo deve sempre concordar 
com o sujeito: “oito horas batem”. 
 
Fonte:  

• ILVA, Sérgio N. D. da. O Português do dia a dia: Como falar e escrever melhor. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 

 
 

BRANCA 

11 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Houve um erro material na divulgação da alternativa correta no gabarito preliminar da prova amarela, para o cargo 
de Agente de Trânsito, de modo que tal erro fora retificado, razão pela qual o gabarito correto é a letra C, entre 60% 
e 65%. 
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BRANCA 

15 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta uma sequência de proposições que, a partir da análise e das regras da lógica, chega-se a uma 
conclusão determinada (pediu-se uma conclusão verdadeira), o que mostra que o item está dentro do que se encontra 
no edital. A lógica possui regras pré-estabelecidas que, muitas vezes, não coincidem com a opinião pessoal ou senso 
comum. A alternativa apresentada como verdadeira consiste em uma Implicação Lógica do tipo A -> B, que possui a 
seguinte tabela verdade: 
 

A B A -> B 

V V V 

V F F 

F V V 

F F V 

Sendo assim, o que define o valor lógico de uma proposição não é seu significado no mundo real, mas as relações 
entre as valorações das proposições que são apresentadas. 
 
 

BRANCA 

21 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão pede que o candidato assinale a opção incorreta, estando a alternativa “D” em desacordo 
com a Lei Orgânica, especificamente quanto ao artigo 126, parágrafo único. A afirmativa informa que o Município de 
Jequié poderá destinar recursos públicos para auxílios e subvenções a instituições privadas com fins lucrativos, 
quando na verdade a lei determina que tem preferências as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
 
Fonte: 

• Lei Municipal nº 1.130, de 5 de abril de 1990: Lei Orgânica do município de Jequié/BA. 

 
 

BRANCA 

24 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão foi preciso ao limitar a matéria abordada, ou seja, busca conhecimento do candidato 
considerando apenas a Lei Municipal nº 1.552/2002, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Prefeitura 
Municipal de Jequié. Desta forma, conforme art. 8º da referida norma, são 09 órgãos colegiados: 
Art. 8º - A Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Jequié, tem a seguinte composição: I. Órgãos Colegiados 
: 1. Conselho Municipal de Educação 2. Conselho de Alimentação Escolar 3. Conselho Municipal de Saúde 4. Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Social 5. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 6. Conselho 
Tutelar da Criança e do Adolescente 7. Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA 8. Comissão 
Municipal de Defesa Civil – COMDEC 9. Comissão Tarifária 
 
Fonte: 

• Lei Municipal nº 1.552/2002, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Jequié 
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BRANCA 

27 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Contido no código de postura municipal, em seus artigos n°245 e 247, caberá ao FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, 
verificar condições imprescindíveis como as alturas mínimas e sinalização por exemplo o que torna necessária ação 
imediata da fiscalização sem haja necessidade de solicitar apoio técnico adicional. 
O código de Meio Ambiente e Disciplina as Posturas Municipais de Jequié é uma lei que aborda em seu âmbito geral 
várias disciplinas de fiscalização, entre elas, legislação específica a organização, em conceito geral, de várias ações de 
responsabilidade do Fiscal de Serviços Públicos. Importante observar Subseção IV – DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS 
INFRAÇÕES CONTRA O ORDENAMENTO URBANO, ou seja, em âmbito simplificado à organização da cidade. 
 
Fonte:  

• LEI COMPLEMENTAR N°3, EM 27 DE DESEMBRO DE 2007 – Código de Meio Ambiente e Disciplina as Posturas 

Municipais de Jequié. 

 
 

BRANCA 

28 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Chama-se no enunciado por “patrimônio histórico e a artístico nacional” e pede-se que “assinale a alternativa correta 
que corresponda a esses bens”. Diante de tais considerações, considera-se correta a opção I. 
 
Fonte:   

• Decreto-Lei n°25, de 30 de novembro de 1937. 

 
 

BRANCA 

30 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa D está incorreta por conter: “deverão atender os limites de ruídos estabelecidos no Município” quando 
a Lei Complementar n°3 de 27 de dezembro de 2007 em seu Art 169: “... sem limitação de nível de som, ...” 
 
Fonte:  

• LEI COMPLEMENTAR N°3, EM 27 DE DESEMBRO DE 2007 – Código de Meio Ambiente e Disciplina as Posturas 

Municipais de Jequié. 

 
 

BRANCA 

35 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A LEI COMPLEMENTAR N°3, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2007 – Código de Meio Ambiente e Disciplina as Posturas 
Municipais de Jequié, traz em sua concepção regulação e diretrizes fundamentais para cumprimento do Código de 
Posturas Municipal e imprescindíveis para ações pertinentes ao cargo de Fiscal de Serviços Públicos. Observa-se 
subseção IV – DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA O ORDENAMENTO URBANO. 
 
Fonte:   

• LEI COMPLEMENTAR N°3, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2007 – Código de Meio Ambiente e Disciplina as Posturas 

Municipais de Jequié. 
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BRANCA 

37 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Como tema pertinente as ações da Fiscalização de Serviços Públicos, através do Art.32, a Lei A LEI COMPLEMENTAR 
N°3, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2007, observa espaços territoriais protegidos e que devem possuir ação fiscalizatória 
imprescindível. 
 
Fonte:   

• LEI COMPLEMENTAR N°3, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2007 – Código de Meio Ambiente e Disciplina as Posturas 

Municipais de Jequié. 

 
 

BRANCA 

39 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A lei está descrita de forma clara no conteúdo programático: “.... Lei Municipal n° 1.130, de 5 de Abril de 1990 ... “ 
 
Fonte:  

• Conteúdo programático do concurso 

 

 

BRANCA 

40 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em ação fiscalizatória municipal, se faz de extrema importância o conhecimento sobre documentos regulatórios 
municipais, principalmente das atividades minerárias abordadas no artigo 129 da referida lei. Ausência da 
documentação resultam em atividade ilegal e de ações fiscalizatórias pertinentes.  
 
Fonte:   

• LEI COMPLEMENTAR N°3, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2007 – Código de Meio Ambiente e Disciplina as Posturas 

Municipais de Jequié. 

 

 
 

Cargo: Fiscal Sanitarista 
 

BRANCA VERDE 

1 6 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando as informações evidenciadas ao longo do texto, podemos afirmar que a autora, Lya Luft, retrata uma 
informação insustentável sobre uma conferência já pronunciada, ou seja, ela apresenta como elemento motivador do 
texto uma informação infundada acerca de um discurso já proferido. Tal fato pode ser comprovado através das 
seguintes informações: “Fiquei surpresa quando uma entrevistadora disse que em meus textos falo dos jovens como 
arrogantes e mal-educados”; “Escrevo repetidamente sobre juventude e infância, família e educação, cuidado e 
negligência. Sobre nossa falha quanto à autoridade amorosa, interesse e atenção”; e, “Então, quando falo em 
dificuldades ou mazelas da juventude, é de nós que estou, melancolicamente, falando”. As demais informações são 
incoerentes ao texto, pois evidenciam ideias contraditórias sobre “o que devemos aos jovens”.  
 
Fonte:  

• O próprio texto. 
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BRANCA VERDE 

6 1 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A expressão “maioria” se trata de substantivo feminino. Os pronomes são palavras que acompanham ou substituem 
os substantivos. As demais palavras destacadas são pronomes, a saber: você (pronome de tratamento); seu (pronome 
possessivo); aquelas (pronome demonstrativo); eles (pronome pessoal caso reto). 
Conteúdo Programático: Pronomes: emprego, colocação e formas de tratamento.  
 
Fonte:  

• ILVA, Sérgio N. D. da. O Português do dia a dia: Como falar e escrever melhor. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 

 
 

BRANCA VERDE 

8 3 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A oração “Todos chegaram a tempo para a reunião sobre legislação de trânsito” contém preposição; no entanto, não 
contém artigo. Por esse motivo, o “a” não é craseado. Lembrando que “tempo” é uma palavra masculina. As demais 
afirmativas foram grafadas em conformidade com a norma-culta da Língua Portuguesa, a saber: “Estatisticamente, os 
homens têm desobedecido consideravelmente às leis de trânsito” (desobedecer “a” + “as” leis); “A redução de 
acidentes de trânsito está relacionada às operações da Lei Seca” (relacionar “a” + “as” operações); “A reunião refere-
se à população irresponsável no trânsito” (refere-se “a” + “a” população); e, “Cresce, às escondidas, o número de 
acidentes por causa de imprudência no trânsito” (antes de locuções ocorre crase). No entanto, há uma inconsistência 
no enunciado da questão, que deveria questionar sobre o uso incorreto do sinal indicativo da crase e não sobre o seu 
emprego facultativo. 
 
Fonte:  

• ILVA, Sérgio N. D. da. O Português do dia a dia: Como falar e escrever melhor. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 

 
 

BRANCA VERDE 

9 4 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sujeito oculto ou elíptico é aquele que não está visível na frase, mas que pode ser identificado pelo contexto. Dessa 
forma, o sujeito existe, consegue ser identificado, mas não está expresso na oração. Considerando o contexto textual, 
verifica-se que “E se (elas) prestassem mais atenção aos trajetos”. Observe o trecho “Os especialistas são unânimes 
em afirmar que elas poderiam evitar os pequenos acidentes se treinassem um aspecto no qual apresentam grande 
deficiência – o reflexo. E se prestassem mais atenção aos trajetos”. Dessa forma, “elas” é o sujeito oculto na segunda 
oração. 
 
Fonte:  

• ILVA, Sérgio N. D. da. O Português do dia a dia: Como falar e escrever melhor. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 

 
 

BRANCA VERDE 

14 15 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As parcelas do salário de José são: 
Vencimento base: R$ 1.000,00; 
Auxílio transporte: R$ 100,00; 
Auxílio saúde: R$ 300,00; 
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Auxílio alimentação: R$ 100,00; 
Aplicando-se os reajustes indicados no enunciado, fica: 
10% de Vencimento base: R$ 1.000,00 + R$ 100,00 = R$ 1.100,00 
1/5 = 20% de Auxílio transporte: R$ 100,00; + R$ 20,00 = R$ 120,00 
15% de Auxílio saúde: R$ 300,00 + R$ 45,00 = R$ 345,00 
Auxílio alimentação: R$ 100,00 + R$ 150,00 = R$ 250,00 
O que resulta em um total de: R$ 1.100,00 + R$ 120,00 + R$ 345,00 + R$ 250,00 = R$ 1.815,00 e em um aumento de 
R$ 315,00. 
Portanto, o aumento percentual do salário será: 315/1500 = 21%, conforme gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE 

15 12 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso argumenta sobre a relação de causa e efeito com base em um julgamento que foge das regras lógicas. A 
lógica possui regras pré-estabelecidas que, muitas vezes, não coincidem com a opinião pessoal ou senso comum. A 
alternativa apresentada como verdadeira consiste em uma Implicação Lógica do tipo A -> B, que possui a seguinte 
tabela verdade: 
 

A B A -> B 

V V V 

V F F 

F V V 

F F V 

 
Sendo assim, o que define o valor lógico de uma proposição não é seu significado no mundo real, mas as relações 
entre as valorações das proposições que são apresentadas. 
 
 

BRANCA VERDE 

17 23 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão visa explorar o conhecimento do candidato sobre a Constituição da República de 1988, mais 
especificamente sobre o seu art. 37 e incisos. As razões recursais não merecem guarida, uma vez que existe apenas 
uma alternativa correta para responder ao comando da questão. A alternativa “A” é incorreta, pois para que o prazo 
de validade do concurso seja superior a 02 anos, não é obrigatório constar tal estipulação no edital do concurso. Os 
requisitos exigidos pela Constituição Federal existem para serem necessariamente cumpridos pelos administradores, 
não cabendo, aqui, falar-se em poder discricionário para a escusa de não fixação de um prazo de validade, vide art. 
37, III. Por sua vez, a alternativa “B” é incorreta, pois limita acesso aos cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros natos, situação não prevista como regra geral na constituição. Sendo certo que é possível 
admitir brasileiros naturalizados, vide art. 37, I. Assim, apenas a alternativa “E” responde corretamente ao enunciado, 
já que reproduz a integralidade do texto do art. 37, II da constituição. 
 
Fonte: 

• Constituição da República de 1988, artigo 37 e incisos: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:               

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 

estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas 

ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 



66 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração;          

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período; 

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de 

provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou 

emprego, na carreira; 

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos 

em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 

previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;  

 
 

BRANCA VERDE 

19 17 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apenas a alternativa C responde corretamente ao proposto pelo enunciado da questão, pois traz o teor do art. 43, 
parágrafo único, do Estado dos Funcionários Públicos do Município de Jequié. A alternativa D, por sua vez, é incorreta, 
pois A promoção obedecerá ao critério da antiguidade de classe e ao merecimento, alternadamente. A alternativa 
indicava que a promoção poderia ser por antiguidade ou merecimento de forma reiterada. 
 
Fonte:  

• Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jequié 

Art. 39. A promoção obedecerá ao critério da antiguidade de classe e ao merecimento, alternadamente, salvo 

quando a classe final da carreira, em que será feita a razão de um terço por antiguidade e dois terços por 

merecimento. 

Art. 43. O merecimento do funcionário adquirido na classe. Parágrafo único. O funcionário transferido para a 

carreira da mesma denominação levará o merecimento apurado no cargo a que pertencia. 

 
 

BRANCA VERDE 

20 16 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo programático do certame informa que: 
“I. Conhecimento Específicos para cargos de Nível Superior e Nível Médio e Técnico Completo – QUADROS II e III 
LEGISLAÇÃO (para todos os cargos de nível médio, técnico e superior) Lei Municipal nº 1.130, de 5 de abril de 1990: 
Lei Orgânica do município de Jequié/BA. Lei Municipal nº 1.552, de 4 de fevereiro de 2002: Aprova a estrutura 
organizacional da Prefeitura Municipal de Jequié/BA e dá outras providências. Lei Municipal nº. 485, de 3 de setembro 
de 1962: dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jequié/BA” 
Assim, não merece guarida os recursos que alega que a questão extrapola os limites do Edital. Portanto, apenas a 
alternativa E responde correta ao comando da questão, nos termos do art. 102 da Lei Orgânica. 
 
Fonte: 

• Lei Municipal nº 1.130, de 5 de abril de 1990: Lei Orgânica do município de Jequié/BA. 

 
 

BRANCA VERDE 

21 18 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão pede que o candidato assinale a opção incorreta, estando a alternativa “D” em desacordo 
com a Lei Orgânica, especificamente quanto ao artigo 126, parágrafo único. A afirmativa informa que o Município de 
Jequié poderá destinar recursos públicos para auxílios e subvenções a instituições privadas com fins lucrativos, 
quando na verdade a lei determina que tem preferências as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
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Fonte: 

• Lei Municipal nº 1.130, de 5 de abril de 1990: Lei Orgânica do município de Jequié/BA. 

 
 

BRANCA VERDE 

22 25 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede que o candidato indique a alternativa que informe a matéria sobre qual cabe à Câmara Municipal 
legislar, dependendo da sanção do Prefeito. Assim, o rol está previsto no art. 35 da Lei Orgânica, de modo que a 
alternativa “C” reproduz a literalidade do inciso III da referida norma. As demais alternativas tratam matérias 
exclusivas da Câmara Municipal, previstas no art. 36, portanto, todas erradas. 
 
Fonte: 

• Lei Municipal nº 1.130, de 5 de abril de 1990: Lei Orgânica do município de Jequié/BA. 

 
 

BRANCA VERDE 

25 22 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não merece guarida a alegação de que a questão foi formulada com conteúdo que extrapola o Edital. Há previsão 
expressa no conteúdo programático sobre a Lei Municipal nº 1.552, de 4 de fevereiro de 2002: Aprova a estrutura 
organizacional da Prefeitura Municipal de Jequié/BA e dá outras providências. Assim, para solução do caso o candidato 
deveria saber que: 
“SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Art. 9° - A Secretaria de Governo Municipal, órgão de assessoramento 
políticoadministrativo, cuja finalidade é prestar assistência direta ao Prefeito Municipal, em suas atividades políticas, 
sociais, técnicas e administrativas, tem a seguinte estrutura” 
 
Fonte: 

• Lei Municipal nº 1.552, de 4 de fevereiro de 2002: Aprova a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal 

de Jequié/BA e dá outras providências. 

 
 

BRANCA VERDE 

26 40 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O item II está correto e consta no art. 3º da referida resolução, que traz as definições da Norma, estabelecendo o risco 
dos agentes biológicos nas classes 1, 2, 3 e 4, conforme o risco para a saúde individual e coletiva e ascende de baixo 
para elevado. Portanto, o recurso interposto foi considerado improcedente.  
 
Fonte:  

• MINISTÉRIO DA SAÚDE. ANVISA. Resolução RDC nº 222, de 28 de março de 2018. 

 
 

BRANCA VERDE 

27 37 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado evidencia uma situação específica, na qual foi constatada irregularidade sanitária e, em função desta 
aplicada multa superior à prevista na lei. O enunciado não faz referência à intenção do agente, apenas à aplicação de 
multa que excede ao previsto. Dessa forma, não há no enunciado evidências expressas de atos que vão de encontro 
ao princípio da moralidade. Segundo Marcelo Alexandrino (2007), livro Direito Administrativo (pg. 118/119), consta: 
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 (...) enquanto para os particulares a regra é a autonomia da vontade, para a Administração a única vontade é a da 
lei, sendo irrelevante a vontade pessoal do agente. 
Assim, diz-se que a Administração, além de não poder atuar contra a lei, ou além da lei, somente pode agir segundo a 
lei (...). Os atos eventualmente praticados em desobediência a tais parâmetros são inválidos e podem ter sua invalidade 
decretada pela própria Administração que o haja editado ou pelo Poder Judiciário. (Alexandrino, 2007) 
 
Resta claro, portanto, que, ao aplicar multa administrativa além do estipulado em lei (referência a legislação 
específica), o Fiscal Sanitarista infringe o princípio da legalidade. 
 
Fonte:  

• Alexandrino, Marcelo. Direito Administrativo / Marcelo Alexandrino e Vicente de Paulo. – 13ª Ed. Rio de 

Janeito: Impetus, 2007. 

 
 

BRANCA VERDE 

28 38 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Marcelo Alexandrino, no livro Direito Administrativo (2007), o princípio da Impessoalidade (item I) prevê que 
o único fim a ser perseguido pela Administração é o fim público, vedadas perseguições ou injustiças em decorrente da 
vontade pessoal do agente contra o administrado. Quanto ao princípio da moralidade o item II traz, de forma 
resumida, uma formulação do Código de Ética do Servidor Público Federal (Decreto nº 1.171/1994), citado pelos 
autores. Por fim, no que diz respeito ao princípio da autotutela, a afirmativa está de acordo com a Súmula 473 do STF, 
citada pelos autores. 
 
Fonte:  

• Alexandrino, Marcelo. Direito Administrativo / Marcelo Alexandrino e Vicente de Paulo. – 13ª Ed. Rio de 

Janeito: Impetus, 2007. 

 
 

BRANCA VERDE 

31 26 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Após a avaliação dos itens I e II foi verificada correspondência dos conteúdos com o disposto nos Art. 9-11. No entanto, 
o edital restringe o intervalo entre os Art. 128 e 207 da Lei Estadual 3.982/1981, o que torna cabível o pedido de 
invalidação. Embora as definições fornecidas nos itens I e III sejam de suma importância para a compreensão dos 
conteúdos abrangidos entre os Art. 128 e 207, suas definições não foram abordadas dentro desse intervalo.  
 
Fonte:  

• BAHIA. Lei Estadual nº 3.982, de 29 de dezembro de 1981. Dispõe sobre o Subsistema de Saúde do Estado da 

Bahia, aprova a legislação básica sobre promoção, proteção e recuperação da saúde e dá outras providências. 

 
 

BRANCA VERDE 

36 30 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa A aborda, supostamente, a definição de higienização, quando na verdade o conceito refere-se à 
Desinfecção.  
Definições: 
(...) 2.6 Desinfecção: operação de redução, por método físico e ou agente químico, do número de micro-organismos 
em nível que não comprometa a qualidade higiênico-sanitária do alimento. (Anvisa, 2004 – grifo nosso) 
 
Fonte:  
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• MINISTÉRIO DA SAÚDE. ANVISA. Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004. 

 
 

BRANCA VERDE 

38 32 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo a Portaria MS nº 888/2021, artigo 4º, a seguir transcrito, as soluções alternativas individuais de 
abastecimento de água para consumo humano não estão livres do controle e vigilância da qualidade da água. A 
questão pede para assinalar a incorreta e a afirmativa E reporta o contrário ao que consta na normativa, o que a torna 
incorreta.  
Art. 4º Toda água destinada ao consumo humano proveniente de solução alternativa individual de abastecimento de 
água está sujeita à vigilância da qualidade da água. (Brasil, 2021 – grifo nosso) 
 
Fonte:  

• BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021: Altera o Anexo XX da 

Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de 

controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

 

 
BRANCA VERDE 

40 34 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Art. 28 faz referência de forma exaustiva ao uso da turbidez como indicador de qualidade da água, o que exige no 
profissional o conhecimento mínimo do que é a turbidez. Os turbidímetros são equipamentos portáteis, de fácil 
operação, e que podem atuar como ferramenta na atividade de fiscalização in loco das estações de tratamento de 
água. Portanto, os conceitos básicos são requeridos para que a normativa possa ser aplicada no exercício da função 
do Fiscal Sanitarista. Todos esses conceitos são recorrentes em qualquer documento oficial acerca da qualidade, 
fiscalização e classificação dos corpos de água, seja ela destinada ou não ao consumo humano. 
 
Fonte:  

• BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021: Altera o Anexo XX da 

Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de 

controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

 
 

 
Cargo: Inspetor Sanitarista - Enfermagem 
 

BRANCA 

7 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Aponta possíveis resultados provocados no interlocutor pela leitura proposta.” foi considerada 
correta de acordo com os trechos “que tem as qualidades da boa literatura: deslumbrar o leitor, aumentar o 
conhecimento sobre a realidade e seus mistérios e provocar novas ideias e conceitos.” “A última frase do livro No 
labirinto do cérebro diz: "Em algumas décadas nossos livros médicos estarão em museus como documentos de uma 
época em que se abria a cabeça, o tórax e o abdômen dos pacientes". “Ela reflete a percepção do autor sobre a 
evolução da medicina, mas não se aplica ao próprio livro, que tem as qualidades da boa literatura: deslumbrar o leitor, 
aumentar o conhecimento sobre a realidade e seus mistérios e provocar novas ideias e conceitos.” A alternativa “A) 
Relata o avanço da medicina em relação ao contexto histórico.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo 
com o enunciado da questão “Considerando o primeiro parágrafo do texto, é correto afirmar que o autor:” é possível 
verificar no parágrafo citado “A última frase do livro “No labirinto do cérebro” diz: “Em algumas décadas, nossos livros 
médicos estarão em museus como documentos de uma época em que se abria a cabeça, o tórax e o abdômen dos 
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pacientes”. Ela reflete a percepção do autor sobre a evolução da medicina, mas não se aplica ao próprio livro, que tem 
as qualidades da boa literatura – deslumbrar o leitor; aumentar o conhecimento sobre a realidade e seus mistérios; e, 
provocar novas ideias e conceitos.” não há relato do avanço da medicina em relação ao contexto histórico, tal 
informação seria verdadeira caso o contexto histórico tivesse sido relatado no desenvolvimento textual, contextuar 
historicamente é situar um fato de acordo com fatos históricos marcantes de determinada época. A alternativa “D) A 
partir de uma citação, apresenta argumentos que evidenciam a importância da ciência para a humanidade.” não pode 
ser considerada correta, pois, apesar de haver uma citação da obra em análise, não há argumentos sobre a importância 
da ciência para a humanidade. O que ocorre é uma referência a determinados procedimentos cirúrgicos e depois sobre 
como o autor da obra citada percebe a evolução da medicina.  
 
Fontes: 

• O próprio texto. 

• KOCH, I. G. V. Argumentação e linguagem. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1987. 

• GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 

 
 

BRANCA 

8 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) Fornecer uma orientação ao leitor.” foi considerada correta. A resenha crítica é um trabalho de 
característica analítica e interpretativa de uma obra. Pode ser um texto, um artigo, um livro completo, um capítulo de 
um livro e até um filme e uma série. É importante ter em mente que a resenha é muito mais do que um mero resumo 
informativo. Afinal de contas, além da descrição da obra, a resenha deve trazer outras ideias e referências 
complementares. Além de que, como o próprio nome sugere, a resenha crítica também deve compreender uma crítica 
ao texto. A resenha é um texto formador de opinião na medida em que o público leitor da resenha, em geral, não 
conhece ainda a obra analisada e pode ser influenciado pela opinião do resenhista, ou seja, a orientação fornecida 
acerca da obra, decidindo-se acerca dela. A resenha crítica é um texto que avalia uma produção artística ou intelectual. 
Seu objetivo é orientar o leitor, alertando-o para as qualidades e os defeitos de um bem cultural. A alternativa “B) 
Criticar o assunto abordado no livro.” não pode ser considerada correta, pois, o objetivo não é criticar o assunto , mas 
avaliar a obra como um todo, a linguagem utilizada, metodologias, estratégias, etc. A alternativa “C) Desenvolver e 
questionar o fato citado.” não pode ser considerada correta de acordo com o exposto anteriormente. A alternativa 
“E) Detalhar o tema abordado no livro citado.” não pode ser considerada correta, pois, apesar de tratar do assunto 
abordado no livro, a resenha não tem como objetivo principal ( enunciado “O gênero textual apresentado tem como 
principal objetivo:”) o seu detalhamento, o que caberia à leitura integral da obra citada.  
 
Fontes: 

• BRONCKART, J. -P. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um interacionismo sócio discursivo. Trad. 

A. R Machado e P. Cunha. São Paulo: Educ., 1999. 

• KOCH, I. G. V. Argumentação e linguagem. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1987. 

• GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 

 
 

BRANCA 

10 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Ocorrência de crase em adequação à norma padrão.” foi considerada correta, a acentuação gráfica 
apresenta casos específicos de acordo com a tonicidade das palavras e com a nova reforma ortográfica. A crase, 
marcada pelo acento grave (`),a + a, ou seja, a soma do artigo definido "a" com a preposição "a". A alternativa “A) 
Emprego da regência nominal.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “[...] 
para dar qualidade de vida às pessoas.” (2o§) O termo destacado apresenta o acento grave que indica:” o objetivo é 
indicar o que indica o acento grave, não seria nominal, mas sim verbal : dar algo a alguém. A alternativa “B) Omissão 
da preposição exigida.” não pode ser considerada correta, pois, o acento não indica omissão da preposição, mas sim 
que ela está presente junto ao artigo feminino “a”.  
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Fonte: 

• BECHARA, Evanildo. Bechara para Concursos. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 2019. 

 
 

BRANCA 

21 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa que corresponde assertivamente à questão é a letra B (possui soberania política, administrativa e 
financeira). 
A lei 1.130/90 (lei orgânica do município de Jequié), especificamente em seu capítulo ii, trata da organização político-
administrativa do município. No art. 4º encontramos como assertivas as alternativas de letra a, c, d e e. Vejamos: 
“art. 4º - o município de Jequié, unidade territorial do estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com 
autonomia política, administrativa e financeira, é organizado e regido pela presente lei orgânica e demais leis que 
adotar na forma da constituição federal e da constituição estadual.  
§ 1º - são símbolos do município de Jequié: o brasão, a bandeira e o hino, representativos de sua cultura e história, 
estabelecidos na forma da lei.  
§ 3º - o município tem como sede a cidade de Jequié.  
§ 4º - o município compõe-se de distritos, e suas circunscrições urbanas são classificadas em cidades, vilas e povoados, 
na forma da lei estadual.”  
 
A alternativa de letra B possui incorreção ao considerar que o município de Jequié tem soberania política, 
administrativa e financeira.  
Dentro do estudo da organização do estado, temos que a soberania é atributo atinente à república federativa do brasil. 
Os entes políticos (união, estados, DF e municípios), também em razão do pacto federativo, não possuem soberania, 
e sim autonomia.  
 
Fonte:  

• Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; lei municipal nº 1.130, de 5 de abril de 1990: lei 

orgânica do município de Jequié/Ba. 

 
 

BRANCA 

26 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O atual Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Hepatite Viral Crônica B e Coinfecções, do Ministério da Saúde, 
2017, indica que: “Em indivíduos adultos expostos exclusivamente ao HBV, a cura espontânea se dá em cerca de 90% 
dos casos. A evolução para infecção crônica, por sua vez, ocorre em menor proporção – e é definida como a 
persistência do vírus ou a presença do HBsAg por mais de seis meses, detectada por meio de testes sorológicos.” Este 
trecho retirado do atual protocolo justifica que a afirmativa IV está correta. A afirmativa I é incorreta justificado pelo 
trecho a seguir:  “O risco de cronificação pelo vírus B depende da idade na qual ocorre a infecção. Assim, em menores 
de um ano chega a 90%, entre 1 e 5 anos esse risco varia entre 20 e 50% e em adultos, entre 5 e 10%”.  
 
Fontes: 

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. 

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite B e Coinfecções / Ministério da Saúde, Secretaria de 

Vigilância em Saúde, Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. – Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. 

Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 

Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 8. ed. rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010 
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32 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Art. 7º, da Lei 8.080/90 no capítulo II que trata dos princípios e Diretrizes do SUS: “As ações e serviços 
públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), 
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos 
seguintes princípios:  
(...) 
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;” 
Diante do exposto, a alternativa A da questão está correta.  
 
Fonte: 

• Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 

da saúde, da organização e funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências (Lei 

Orgânica da Saúde). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 set 1990. p. 018055. 

 
 

 
Cargo: Inspetor Sanitarista - Nutrição 
 

BRANCA 

33 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Anti-sepsia: operação destinada à redução de microrganismos presentes na pele, por meio de agente químico, após 
lavagem, enxágue e secagem das mãos. 
 
Fonte: 

• BRASIL. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA. Resolução - RDC nº 275 de 21 de outubro de 2002. 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos 

Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de 

Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos. Publicada em DOU nº 206, de 

23 de outubro de 2002; Republicada em DOU nº 215, de 6 de novembro de 2002.  

 
 

BRANCA 

35 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os POPs podem ser apresentados como anexo do Manual de Boas Práticas de Fabricação do estabelecimento. O que 
torna a opção II incorreta é a palavra DEVEM. 
 
Fonte: 

• BRASIL. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA. Resolução - RDC nº 275 de 21 de outubro de 2002. 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos 

Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de 

Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos. Publicada em DOU nº 206, de 

23 de outubro de 2002; Republicada em DOU nº 215, de 6 de novembro de 2002.  

 
 
 
 
 



73 

 
Cargo: Técnico de Informática 
 

BRANCA 

1 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando as informações evidenciadas ao longo do texto, podemos afirmar que a autora, Lya Luft, retrata uma 
informação insustentável sobre uma conferência já pronunciada, ou seja, ela apresenta como elemento motivador do 
texto uma informação infundada acerca de um discurso já proferido. Tal fato pode ser comprovado através das 
seguintes informações: “Fiquei surpresa quando uma entrevistadora disse que em meus textos falo dos jovens como 
arrogantes e mal-educados”; “Escrevo repetidamente sobre juventude e infância, família e educação, cuidado e 
negligência. Sobre nossa falha quanto à autoridade amorosa, interesse e atenção”; e, “Então, quando falo em 
dificuldades ou mazelas da juventude, é de nós que estou, melancolicamente, falando”. As demais informações são 
incoerentes ao texto, pois evidenciam ideias contraditórias sobre “o que devemos aos jovens”.  
 
Fonte:  

• O próprio texto. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A oração “Todos chegaram a tempo para a reunião sobre legislação de trânsito” contém preposição; no entanto, não 
contém artigo. Por esse motivo, o “a” não é craseado. Lembrando que “tempo” é uma palavra masculina. As demais 
afirmativas foram grafadas em conformidade com a norma-culta da Língua Portuguesa, a saber: “Estatisticamente, os 
homens têm desobedecido consideravelmente às leis de trânsito” (desobedecer “a” + “as” leis); “A redução de 
acidentes de trânsito está relacionada às operações da Lei Seca” (relacionar “a” + “as” operações); “A reunião refere-
se à população irresponsável no trânsito” (refere-se “a” + “a” população); e, “Cresce, às escondidas, o número de 
acidentes por causa de imprudência no trânsito” (antes de locuções ocorre crase). No entanto, há uma inconsistência 
no enunciado da questão, que deveria questionar sobre o uso incorreto do sinal indicativo da crase e não sobre o seu 
emprego facultativo. 
 
Fonte:  

• ILVA, Sérgio N. D. da. O Português do dia a dia: Como falar e escrever melhor. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As parcelas do salário de José são: 
Vencimento base: R$ 1.000,00; 
Auxílio transporte: R$ 100,00; 
Auxílio saúde: R$ 300,00; 
Auxílio alimentação: R$ 100,00; 
Aplicando-se os reajustes indicados no enunciado, fica: 
10% de Vencimento base: R$ 1.000,00 + R$ 100,00 = R$ 1.100,00 
1/5 = 20% de Auxílio transporte: R$ 100,00; + R$ 20,00 = R$ 120,00 
15% de Auxílio saúde: R$ 300,00 + R$ 45,00 = R$ 345,00 
Auxílio alimentação: R$ 100,00 + R$ 150,00 = R$ 250,00 
O que resulta em um total de: R$ 1.100,00 + R$ 120,00 + R$ 345,00 + R$ 250,00 = R$ 1.815,00 e em um aumento de 
R$ 315,00. 
Portanto, o aumento percentual do salário será: 315/1500 = 21%, conforme gabarito preliminar. 
 



74 

 

BRANCA 

16 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os recursos alegam que a questão não especificou qual legislação se aplicaria ao caso em tela, ou seja, se trata da Lei 
nº 8.666/93 ou da Lei nº 14.133/21. Enfim, independentemente da legislação aplicada existe apenas uma resposta 
correta para o assunto proposto no enunciado, qual seja, os critérios de desempate aplicados. Em ambas as legislações 
há preferência no desempate para as empresas brasileiras que produzam bens ou prestem serviço. Destaca-se ainda 
que não se pode confundir o simples fato da empresa empregar pessoas com deficiência com empresas que 
comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Observa-se que a preferência se 
dá em caso mais complexos, não bastando simplesmente empregar o trabalhador deficiente. Portanto, todas as 
demais alternativas não guardam qualquer relação com os critérios de desempate em processos licitatório. Assim, 
mantem-se a questão e o gabarito publicado, sendo a resposta correta a alternativa B. 
 
Fontes: 

• Lei nº 14.133/21, art, 60, §1º 

• Lei nº 8.666/93, art. 3º, §2º 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede que o candidato indique a alternativa que informe a matéria sobre qual cabe à Câmara Municipal 
legislar, dependendo da sanção do Prefeito. Assim, o rol está previsto no art. 35 da Lei Orgânica, de modo que a 
alternativa “C” reproduz a literalidade do inciso III da referida norma. As demais alternativas tratam matérias 
exclusivas da Câmara Municipal, previstas no art. 36, portanto, todas erradas. 
 
Fonte: 

• Lei Municipal nº 1.130, de 5 de abril de 1990: Lei Orgânica do município de Jequié/BA. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para listar o conteúdo de um diretório, pela linha de comando, no Debian, o comando correto é: ls -d 
[caminho/arquivo] [caminho1/arquivo1] ... 
Usando a opção “-d”, lista os nomes dos diretórios ao invés do conteúdo. 
 
Fonte:  

• DA SILVA, Gleydson Mazioli. – Guia FOCA Linux – Iniciante. – Versão 5.01 – 2020. – Pág.: 53 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é o comando who: Ele mostra quem está atualmente conectado no computador, assim como lista 
os nomes de usuários que estão conectados em seu computador, o terminal e data da conexão. 
 
Fonte:  

• DA SILVA, Gleydson Mazioli. – Guia FOCA Linux – Iniciante. – Versão 5.01 – 2020. – Pág.: 83. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão remete ao navegador de Internet Firefox, fazendo apenas referência ao sistema operacional Windows XP, 
e as configurações de Proxy continuam as mesmas no Firefox. 

As cinco (5) opções de configuração do proxy de acesso à Internet, no Firefox são: Sem proxy; Detectar 
automaticamente as configurações de proxy desta rede; Usar as configurações de proxy do sistema; Configuração 
manual de proxy; e, URL de configuração automática de proxy. 

A opção incorreta é: Configuração do proxy na porta 3328. 
 
Fonte:  

• Configurações de conexão no Firefox. – Disponível em:  https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/configuracoes-

de-conexao-no-firefox#firefox:winxp:fx100. – Acesso em: 13 de Maio de 2022. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A faixa multicolorida junto a parte inferior da tela do Windows XP é chamada de Barra de Tarefas, e possui três recursos 
distintos: área de notificação, botão iniciar e relógio. 
 
Fonte:  

• MCFEDRIES, Paul. – O mais completo Guia sobre o Windows XP. – São Paulo: Berkeley Brasil, 2002. – Pág.: 34 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é modules: a função deste arquivo é carregar módulos especificados na inicialização do sistema e 
mantê-los carregado todo o tempo. É útil para módulos de placas de rede que precisam ser carregados antes da 
configuração de rede feita pela distribuição e não podem ser removidos quando a placa de rede estiver sem uso (isto 
retiraria seu computador da rede). 
 
Fonte:  

• DA SILVA, Gleydson Mazioli. – Guia FOCA Linux – Intermediário. – Versão 6.00 – 2020. – Pág.: 179. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para Duplicar Aba ou Favoritos, no navegador Mozilla Firefox o atalho do mouse a ser utilizado é: CTRL + Arrastar Aba. 
 
Fonte:  

• Use atalhos do mouse para executar tarefas comuns no Firefox. – Disponível em:  

https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/use-atalhos-do-mouse-para-executar-tarefas-comuns-

#firefox:linux:fx100. – Acesso em: 13 de Maio de 2022. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é: Shuffle; Packed FP Add (PFADD). Estas foram duas das novas unidades adicionadas no Pentium 
III.  
Shuffle executa um tipo de instrução SSe chamada “shuffle”, e PFADD executa uma instrução SEE chamada PFADD 
(Packed PP Add) entre outras. 
 
Fonte:  

• TORRES, Gabriel. – Hardware: versão revisada e atualizada. Rio de Janeiro: Novaterra Editora e Distribuidora 

Ltda., 2014. – Pág.: 218 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No Pentium III o codinome Katmai tem o processo de fabricação de 250 nm, cache L2 de 512 KiB, clock do cache L2 de 
1:2, clock externo de 100 MHz ou 133 MHZ e soquete slot 1. 
 
Fonte:  

• TORRES, Gabriel. – Hardware: versão revisada e atualizada. Rio de Janeiro: Novaterra Editora e Distribuidora 

Ltda., 2014. – Pág.: 220. 

 
 

 
Cargo: Técnico Em Enfermagem Do Trabalho 
 

BRANCA 

6 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A expressão “maioria” se trata de substantivo feminino. Os pronomes são palavras que acompanham ou substituem 
os substantivos. As demais palavras destacadas são pronomes, a saber: você (pronome de tratamento); seu (pronome 
possessivo); aquelas (pronome demonstrativo); eles (pronome pessoal caso reto). 
Conteúdo Programático: Pronomes: emprego, colocação e formas de tratamento.  
 
Fonte:  

• ILVA, Sérgio N. D. da. O Português do dia a dia: Como falar e escrever melhor. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A oração “Todos chegaram a tempo para a reunião sobre legislação de trânsito” contém preposição; no entanto, não 
contém artigo. Por esse motivo, o “a” não é craseado. Lembrando que “tempo” é uma palavra masculina. As demais 
afirmativas foram grafadas em conformidade com a norma-culta da Língua Portuguesa, a saber: “Estatisticamente, os 
homens têm desobedecido consideravelmente às leis de trânsito” (desobedecer “a” + “as” leis); “A redução de 
acidentes de trânsito está relacionada às operações da Lei Seca” (relacionar “a” + “as” operações); “A reunião refere-
se à população irresponsável no trânsito” (refere-se “a” + “a” população); e, “Cresce, às escondidas, o número de 
acidentes por causa de imprudência no trânsito” (antes de locuções ocorre crase). No entanto, há uma inconsistência 
no enunciado da questão, que deveria questionar sobre o uso incorreto do sinal indicativo da crase e não sobre o seu 
emprego facultativo. 
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Fonte:  

• ILVA, Sérgio N. D. da. O Português do dia a dia: Como falar e escrever melhor. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede que o candidato indique a alternativa que informe a matéria sobre qual cabe à Câmara Municipal 
legislar, dependendo da sanção do Prefeito. Assim, o rol está previsto no art. 35 da Lei Orgânica, de modo que a 
alternativa “C” reproduz a literalidade do inciso III da referida norma. As demais alternativas tratam matérias 
exclusivas da Câmara Municipal, previstas no art. 36, portanto, todas erradas. 
 
Fonte: 

• Lei Municipal nº 1.130, de 5 de abril de 1990: Lei Orgânica do município de Jequié/BA. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A definição da obesidade é realizada de acordo com o índice de massa corpórea (IMC), calculado através do peso 
dividido pela altura ao quadrado e classificada da seguinte maneira: 

• IMC entre 25,0 e 29,9 Kg/m2: sobrepeso; 
• IMC entre 30,0 e 34,9 Kg/m2: obesidade grau I; 
• IMC entre 35,0 e 39,9 Kg/m2: obesidade grau II; 
• IMC maior do que 40,0 Kg/m2: obesidade grau III. 

A obesidade é considerada uma pandemia, devido ao aumento importante de sua prevalência ao longo dos últimos 
anos. Entre 1980 e 2013, a proporção de sobrepeso ou obesidade entre adultos aumentou de 28,8% para 36,9% entre 
homens e de 29,8% para 38,0% entre mulheres, sendo que a média do IMC mundial aumentou 0,4 kg/m2 por década 
em homens e 0,5 kg/m2 por década em mulheres. Dessa forma, na afirmativa “Um paciente que apresenta o IMC 
entre 25 e 29,99 será classificado como (...)” não há erro de digitação. 
 
Fonte:  

• https://centrodeobesidadeediabetes.org.br/tudo-sobre-obesidade/tratamento-da-obesidade/  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Se acordo com a RESOLUÇÃO COFEN nº 564/2017, “O Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento da Autarquia, aprovado 
pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012”, em seu Capítulo III – Das Proibições, Art. 62, denota a 
seguinte informação: “executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que 
não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade”. Dessa forma, considerando a normativa 
a ser analisada, não há inconsistência que a torna confusa; as três afirmativas são de fácil e claro entendimento.  
 
Fonte:  

• RESOLUÇÃO COFEN nº 564/2017. 
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Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A oração “Todos chegaram a tempo para a reunião sobre legislação de trânsito” contém preposição; no entanto, não 
contém artigo. Por esse motivo, o “a” não é craseado. Lembrando que “tempo” é uma palavra masculina. As demais 
afirmativas foram grafadas em conformidade com a norma-culta da Língua Portuguesa, a saber: “Estatisticamente, os 
homens têm desobedecido consideravelmente às leis de trânsito” (desobedecer “a” + “as” leis); “A redução de 
acidentes de trânsito está relacionada às operações da Lei Seca” (relacionar “a” + “as” operações); “A reunião refere-
se à população irresponsável no trânsito” (refere-se “a” + “a” população); e, “Cresce, às escondidas, o número de 
acidentes por causa de imprudência no trânsito” (antes de locuções ocorre crase). No entanto, há uma inconsistência 
no enunciado da questão, que deveria questionar sobre o uso incorreto do sinal indicativo da crase e não sobre o seu 
emprego facultativo. 
 
Fonte:  

• ILVA, Sérgio N. D. da. O Português do dia a dia: Como falar e escrever melhor. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O candidato sustenta que “...no que tange o Equipamento de Proteção Individual (EPI), bem frisado no enunciado, a 
vestimenta a depender de seu tipo, também pode caracterizar EPI, dependendo apenas de possuir ou não Certificado 
de Aprovação, emitido pelo Ministério do Trabalho. Tendo isso em vista, a Vestimenta não caracteriza exceção aos 
Equipamentos de Proteção Individual. Ao menos não com as informações fornecidas e reunidas na proposição 
apresentada na questão. A alternativa apontada pela banca como a questão correta não reúne elementos no seu 
enunciado para que se chegue a tal afirmação como a única correta.”. O recurso do candidato não se sustenta, eis que 
a questão foi fielmente elaborada de acordo com a NR-06 (equipamento de proteção individual – EPI) do Ministério 
do Trabalho, qual diz que a vestimenta é um EPI para a proteção do tronco e não para membros superiores. 
Mantenha-se o gabarito. 
 
Fonte:  

• A resposta está na NR-06 (equipamento de proteção individual – EPI), anexo I, item F. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O candidato sustenta que “A alternativa apontada pela banca como a questão correta não reúne elementos no seu 
enunciado para que se chegue a tal afirmação como a única correta. No que diz respeito aos casos de primeiros 
socorros com choque elétrico ao trabalhador, há margem para interpretações que levem a ter a alternativa B), qual 
seja, desligar, caso necessário, o interruptor ou chave elétrica, como correta. Tem-se que na situação descrita em tela, 
no caso de, na hipótese de, na condição de, desligar a chave elétrica e o interruptor, de fato configuram uma das 
recomendações em caso de primeiros socorros. Importante ressaltar algumas questões de concurso e instruções de 
manuais que seguem pela mesma linha aqui apresentada (desligar a fonte de energia como prioridade).”. O recurso 
do candidato não se sustenta, eis que ao afastar o fio ou condutor elétrico é imperativo, pois afasta da vítima a 
condução do choque. Já o desligamento da chave elétrica pode demorar mais tempo, eis que, de acordo com o 
equipamento, somente pessoal especializado poderia fazer o serviço. O caso em tela é uma emergência e requer 
cuidado, mas também pressa na operação de salvamento à vítima. 
Mantenha-se o gabarito. 
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Fonte:  

• A resposta está em PAOLESCHI, Bruno. CIPA: guia prático de segurança do trabalho. São Paulo: Érica, 2009, 

páginas 118 e 119. 

 
 

III 

DAS CONCLUSÕES 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e fundamentações 

supraelencadas. 

 

 Publique-se, 

 

09 de agosto de 2022 

INSTITUTO CONSULPLAN 


