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JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO 
 
 
QUESTÃO Nº 6 – LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL FUNDAMENTAL 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. A palavra “deslealdade” apresenta sufixo e prefixo ao 
radical: Prefixo “des”, radical “leal” e sufixo “dade” ocorre a chamada Derivação Prefixal e Sufixal 
que é quando a palavra derivada resulta do acréscimo não simultâneo de prefixo e sufixo à palavra 
primitiva e a presença de apenas um desses afixos é suficiente para formar uma nova palavra, pois 
em nossa língua existem as palavras "desleal" e "lealdade". Já, na Derivação Parassintética não 
ocorre a formação de uma nova palavra com apenas um desses afixos. Dessa forma a questão será 
ANULADA. 
Fontes: 
http://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf4.php 
https://www.normaculta.com.br/derivacao-parassintetica-exemplos-de-parassintese/ 
 
QUESTÃO Nº 10 – LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL FUNDAMENTAL 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A questão é clara e está correta. A única maneira de 
escrever a palavra corretamente está exposto na letra A, conforme o dicionário HOUAISS. 

 
 
A palavra mencionada na letra B não existe oficialmente, conforme podemos observar a seguir: 
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Ao digitarmos a palavra “massiço” no dicionário Michaelis disponível em 
http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/massi%C3%A7o/, 
nos é apresentada a palavra mássico, confirmando que a palavra “massiço” não existe 
oficialmente. 
 
QUESTÃO Nº 11 – MATEMÁTICA – NÍVEL FUNDAMENTAL  
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. MANTER GABARITO – A questão se refere a proporção 
entre suco e água. Se a proporção entre suco e água é de 1/3, significa que a cada 1 parte de suco 
devo ter mais 3 partes de água, logo, se adicionei 200 ml de suco a uma jarra, também deverei 
acrescentar 600 ml de água, obtendo uma mistura final de 800 ml. Dessa forma, o volume de água 
adicionado à jarra é de 600 ml, alternativa “C”. 
 
QUESTÃO Nº 12 – MATEMÁTICA – NÍVEL MÉDIO  
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. MANTER GABARITO – O candidato está equivocado em 
sua análise referente a questão. É importante observar que se o zero for utilizado na casa das 
unidades teremos cinco opções para a casa das centenas, porém se usarmos o dois ou oito para a 
casa das unidades restam apenas quatro possibilidades para a casa das centenas. Desta forma 
percebe-se a necessidade de avaliar duas hipótese. 
1ª hipótese: Números pares terminados em zero 
5 x 4 x 1 = 20, podemos formar 20 números terminados em zero. 
2ª hipótese: Números pares terminados em 2 ou 8. 
4 x 4 x 2 = 32, podemos formar 32 números pares terminados em 2 ou 8. 
Assim, pode se formar 52 números pares conforme enunciado da questão. 
 
QUESTÃO Nº 16 – CONHECIMENTOS GERAIS – NÍVEL SUPERIOR  
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A alternativa “B” da questão apenas informa que existe 
o predomínio de áreas de baixa altitude na região amazônica e que a topografia da região não 

http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/massi%C3%A7o/
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provoca grandes modificações na fisionomia da floresta, fisionomia essa que deve-se à presença 
de grande biodiversidade, vários extratos de vegetação, arvores de grande porte e plantas 
latifoliadas em quase toda a extensão da floresta. A alternativa não descarta áreas de maior 
altitude.  
Fonte: 
SENE, Eustáquio de e MOREIRA, João Carlos. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e 
globalização. Vol.1. 2. ed. reform. São Paulo: Scipione, 2013. Pág. 206. 
 
QUESTÃO Nº 18 – CONHECIMENTOS GERAIS – NÍVEL SUPERIOR  
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A alternativa “A” não afirma que os rios Taquari e Jacuí 
pertencem à Bacia do Rio Uruguai, afirmas apenas que o Planalto Médio hidrograficamente 
pertence à bacia do rio Uruguai, apesar de os rios Taquari e Jacuí nascerem neste planalto, dessa 
forma, a alternativa afirma que esses dois rios não pertencem a essa bacia. 
Fontes: 
http://coralx.ufsm.br/ifcrs/hidrografia.htm 
http://coralx.ufsm.br/ifcrs/fisiografia.htm 
 
QUESTÃO Nº 21 – INSEMINADOR 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A questão está correta. O único item incorreto é o I 
onde aparece a palavra “Retroceder” ao invés de “Desenvolver”. 
Fonte: 
http://www.bovinos.ufc.br/manejo.htm 
 
QUESTÃO Nº 23 – NUTRICIONISTA 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. A resposta correta seria: Disponibilidade do alimento, 
acesso físico e econômico ao alimento, utilização dos nutrientes e estabilidade de disponibilidade 
acesso e utilização do alimento. Concordo com os recursos apresentados que a palavra 
ESTABILIDADE, não consta em nenhuma das alternativas apresentadas. Dessa forma a questão 
será ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 24 – AGENTE DE CONTROLE INTERNO 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. O item II apresenta a definição de Receita 
Extraorçamentária. Considerando que as alternativas I, III e IV encontra-se corretas, não há 
alternativa a ser assinalada na questão, portanto, decide-se por ANULAR a questão.  
Fontes: 
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Lists/Glossario/DispForm.aspx?ID=231 
http://planejamento.rs.gov.br/upload/arquivos/201608/09093819-manual-tecnico-do-orcamento-2016-
2017.pdf 
http://www2.camara.leg.br/glossario/r.html 
http://www.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=437 
http://www.portaltransparencia.gov.br/glossario/DetalheGlossario.asp?letra=r 
https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Downloads/Webservice/Conceitos%20de%20receitas%
20LC%20131.pdf 
 

QUESTÃO Nº 24 – AGENTE ADMINISTRATIVO 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A única alternativa a ser assinalada é a de letra “D” pois 
todos os itens da questão estão corretos e de acordo com a Lei 4.320/64. O fato de haver duas 
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alternativas com a letra “B” não gera dúvidas ao candidato que possui domínio do conteúdo 
proposto na questão. 
 

QUESTÃO Nº 24 – PROFESSOR 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Conforme o gabarito das alternativas “A” e “C” todas os 
itens estão corretos dessa forma, havendo duas alternativas corretas a questão será ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 24 – TESOUREIRO 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. O item III da questão está correto, pois a própria Lei 
4320/64 traz no caput do art. 3º o seguinte trecho: “inclusive as de operações de crédito”. A 
receita orçamentária compreende os recursos financeiros que são arrecadados pela administração 
pública com a finalidade de financiar as ações estatais, incluindo-se aí as operações de crédito. As 
operações de credito por antecipação da receita são uma exceção a regra geral e dessa forma não 
torna o item incorreto. 
É relevante destacar que a relação entre a receita e a despesa é fundamental para o processo 
orçamentário, visto que a previsão da receita dimensiona a capacidade governamental em fixar a 
despesa, entendendo a receita orçamentária como o mecanismo de financiamento do Estado, 
sendo considerada também a decorrente de operações de crédito. 
A Lei Federal nº 4.320/64, em seu artigo 11, classifica a receita orçamentária em duas categorias 
econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital, sendo que as operações de crédito fazem 
parte desta última. 
Fonte: 
http://www.sef.sc.gov.br/arquivos_portal/servicos/17/Aspectos_Introdutorios_de_Orcamento_P
ublico.pdf 
https://central3.to.gov.br/arquivo/313873/ 
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/contas/Documents/Receitas_detalhamento_municipal.pdf 
 

QUESTÃO Nº 25 – NUTRICIONISTA 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A afirmativa V está incorreta, pois não são os 
colonócitos que diminuem a capacidade absortiva intestinal e sim os enterócitos. DECISÃO: 
Manter questão com alternativa correta C. 
Referência: 
AQUINO, Rita de Cássia et al. Uso das recomendações nutricionais para idosos. In: Recomendações 
Nutricionais nos Estágios de Vida e nas doenças crônicas não transmissíveis. PHILIPPI, Sônia T. e 
AQUINO, Rita de Cássia. 1ª edição, 2017.  Barueri: Manole. Página: 284. 
 
QUESTÃO Nº 26 – INSEMINADOR 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. A questão será ANULADA. O item II afirma que o California 
Mastitis Test (CMT) é realizado mensalmente, porém algumas publicações falam em outro prazo. 
Como existem publicações que falam mensalmente e outras semanalmente a banca decide pela 
anulação da questão: 
Fontes: 
http://rehagro.com.br/o-uso-de-metodos-de-identificacao-da-mastite-na-tomada-de-decisao-de-
controle-e-tratamento/ 
http://www.regiaodosvales.com.br/mamite-realidade-presente-na-bovinocultura-leiteira-por-higor-
barcelos/ 
https://www.embrapa.br/web/mobile/noticias/-/noticia/1482489/produtores-rurais-devem-ficar-atentos-
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ao-controle-da-mastite-bovina--- 
http://revistagloborural.globo.com/Revista/Common/0,,EMI317713-18530,00-
MASTITE+BOVINA+PODE+REDUZIR+EM+ATE+A+PRODUCAO+DE+LEITE.html 
 

QUESTÃO Nº 26 – NUTRICIONISTA 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A alternativa A coloca a restrição em termos de grandes 
quantidades de açúcar, frutas e vegetais. Ela não está correta, pois a orientação é ingerir grandes 
quantidades de açúcar, frutas e vegetais. A alternativa B está correta como assinalado acima: 
Segundo Escott-Stum.  Recomendações para dieta e nutrição para Fenilcetonúria “Uma dieta usual 
fornece 5% das proteínas em fenilalanina. Neste caso pode-se adotar as fórmulas Lofenalac, 
Phenyl-free ou Maximaid XP.” DECISÃO: Manter questão com alternativa correta B. 
Referência: Nutrição relacionada ao diagnóstico e Tratamento. Sylvia Escott-Stump. 4ª edição, 
1999. Páginas: 121 e 122. 
 

QUESTÃO Nº 26 – VIGILANTE 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Dentre as atribuições do cargo temos: “Exercer vigilância 
em locais previamente determinados; realizar ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando 
providências tendentes a evitar roubos, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, 
materiais sob sua guarda, etc.” Em consonância com o conteúdo programático do edital onde diz: 
Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, especificamente sobre serviços de vigia e de 
vigilância (desarmada) de bens públicos móveis e imóveis, sejam patrimoniais ou de domínio 
público, temos que a Defesa Pessoal é parte dos conhecimentos inerentes ao cargo, visto que a 
prática de defesa pessoal não exige a utilização de armas e se mostra necessária muitas vezes a 
evitar roubos, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, por exemplo, e também para a 
preservação da integridade física do vigilante no exercício de sua função. 
 

QUESTÃO Nº 27 – INSEMINADOR 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Considerando que a Inseminação Artificial também possui 
como objetivos o melhoramento do padrão genético do rebanho com face aos ganhos de 
produtividade a questão será ANULADA.  
Fontes: 
https://www.cpt.com.br/dicas-cursos-cpt/objetivos-e-vantagens-da-inseminacao-artificial-em-
bovinos 
http://www.revistaveterinaria.com.br/2013/09/12/objetivos-e-vantagens-da-inseminacao-
artificial-em-bovinos/ 
 
QUESTÃO Nº 27 – NUTRICIONISTA 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. A alternativa b na primeira coluna deveria ser “Programa 
Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno”. Como o termo na questão está incompleto a 
baca decide pela ANULAÇÃO da questão. 
 

QUESTÃO Nº 29 – TESOUREIRO 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. O item I da questão, não apresenta um prazo 
determinado em seu texto como o candidato afirma. Mesmo que apresentasse o prazo de 12 
meses o item não estaria errado pois as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas 
receitas tenham constado do orçamento é uma ressalva a regra geral, pois devem constar do 
orçamento para enquadrar-se dessa forma. 
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Fonte: 
http://www.portaltransparencia.gov.br/glossario/DetalheGlossario.asp?letra=d 
http://www.unifra.br/pos/gestaopublica/downloads/CONTAB_PUBLIC.PDF 
 

QUESTÃO Nº 29 – VIGILANTE 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Dentre as atribuições do cargo temos: “Exercer vigilância 
em locais previamente determinados; realizar ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando 
providências tendentes a evitar roubos, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, 
materiais sob sua guarda, etc.” Em consonância com o conteúdo programático do edital onde diz: 
Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, especificamente sobre serviços de vigia e de 
vigilância (desarmada) de bens públicos móveis e imóveis, sejam patrimoniais ou de domínio 
público, temos que a Defesa Pessoal é parte dos conhecimentos inerentes ao cargo, visto que a 
prática de defesa pessoal não exige a utilização de armas e se mostra necessária muitas vezes a 
evitar roubos, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, por exemplo, e também para a 
preservação da integridade física do vigilante no exercício de sua função. 
 

QUESTÃO Nº 30 – MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Os candidatos citam que a bomba d’água, alternativa 
“B” corresponde a um dos componentes do radiador. Porém a alternativa a ser assinalada de 
acordo com o gabarito publicado é a de letra “C” Manómetro. Dessa forma a questão está correta. 
Fonte: http://www.carrosinfoco.com.br/carros/2014/07/sistema-de-arrefecimento-dos-motores-
de-combustao-interna/ 
 
QUESTÃO Nº 32 –FISCAL AMBIENTAL, OBRAS E POSTURAS 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A questão é clara e está correta. O item III da questão 
afirma que Estados podem incorporar-se entre si ou formarem novos Estados mediante aprovação 
da população diretamente interessada, através de plebiscito, que não é verdadeiro já que para 
tanto ainda é necessário a aprovação do Congresso Nacional, por lei complementar. A aprovação 
do Congresso Nacional não é mera condição facultativa. 
 
QUESTÃO Nº 33 – PROFESSOR 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A única alternativa a ser assinalada é a de letra “D” pois 
todos os itens da questão estão corretos. O fato de haver duas vezes o item III em outra 
alternativa não gera dúvidas ao candidato que possui domínio do conteúdo proposto na questão. 
 
QUESTÃO Nº 35 – AGENTE DE CONTROLE INTERNO E VETERINÁRIO 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: DEFERIDO. Altera-se o gabarito da questão para a alternativa “C”. A 
omissão do termo “aprovação ou” que consta no inciso II do art. 21 da Lei nº 8.429, de 2 de junho 
de 1992 não torna o item incorreto. Pois, da forma como está, entende-se que mesmo que não for 
rejeitado (se não for rejeitado é aprovado) haverá a aplicação das sanções previstas na lei, ou seja, 
mesmo retirando-se o termo “aprovação ou” mantém-se a mesma interpretação do inciso. 
 
QUESTÃO Nº 36 – AGENTE ADMINISTRATIVO E FISCAL AMBIENTAL, OBRAS E POSTURAS 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Em que pese o número do artigo estar digitado errado 
no enunciado o texto é bastante claro ao solicitar o ponto inicial da fase externa do pregão. Sendo 
assim a questão não apresenta erro invencível ou insuperável, visto que a digitação do número 
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errado do artigo não acarretou prejuízo à compreensão e à determinação do correto gabarito da 
questão. 
 
QUESTÃO Nº 39 – AGENTE DE CONTROLE INTERNO E NUTRICIONISTA 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Aba no caso em concreto possui o mesmo significado de 
guia, conforme diversas fontes pesquisadas. 
Fontes: 
https://docente.ifrn.edu.br/demetrioscoutinho/disciplinas/informatica/apostila-excel 
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2015/05/como-criar-uma-lista-suspensa-
no-excel.html 
https://www.aprenderexcel.com.br/2013/dicas/como-unir-planilhas-no-excel 
http://www.est.ufmg.br/~enricoc/pdf/medicina/Ferramentas_excel.pdf 
https://www.tecmundo.com.br/excel/1841-excel-como-reduzir-o-tamanho-das-planilhas.htm 
 
QUESTÃO Nº 40 – AGENTE DE CONTROLE INTERNO E NUTRICIONISTA 
DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Aba no caso em concreto possui o mesmo significado de 
guia, conforme diversas fontes pesquisadas. 
Fontes: 
https://www.tecmundo.com.br/word/1984-word-conheca-com-detalhes-a-interface-e-as-
ferramentas-do-processador-de-texto.htm 
https://www.tecmundo.com.br/word/221-dicas-do-word-conhecendo-a-interface.htm 
http://computerworld.com.br/tecnologia/2013/03/27/confira-10-recursos-do-word-2013-para-
aumentar-a-produtividade 
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2012/03/como-configurar-correcao-
automatica-de-erros-ortograficos-no-word.html 
https://www.softonic.com.br/artigos/como-usar-corretor-ortografico-word 
 
Prefeitura Municipal de Putinga-RS, em 08 de novembro de 2017. 

 
 
 
 

CLAUDIOMIRO ANGELO CENCI 
Prefeito 

 
 


