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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS O MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos 
disponibilizados, que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL Nº 7, 
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016, DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE  
VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA EM CARGOS DA CARREIRA DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E 
TRABALHO E DA CARREIRA DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS DO QUADRO DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, PARA EXERCÍCIO E LOTAÇÃO NOS DISTRITOS SANITÁRIOS ESPECIAIS INDÍGENAS QUE COMPÕEM A 
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA. 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

756000052 José Renato Cavalcante Koth Administrador 

756000524 Fernando Da Silva Pereira Administrador 

756000800 Aureliano Leocádio De Oliveira Administrador 

756001022 João Ricardo Gomes Da Silva Administrador 

756001040 Erike Paulo De Araújo Silva Administrador 

756001244 Claudia Cristina Sales Britto Cunha Administrador 

756001306 Altair Antonio De Souza Administrador 

756001392 Francisco Vieira Lima Administrador 

756001466 Reinaldo Monteverde Soares Administrador 

756002086 Pedro Luiz Barros Soares Administrador 

756002716 Mariane Lima De Sales Administrador 

756003231 Julio Cesar De Oliveira Aureliano Administrador 

756003418 Luiz Filipe Nogueira Administrador 

756003466 Gisele Minosso Administrador 

756004077 Otávio Luiz Pinto Ribeiro Administrador 

756004769 Taina Jose Da Silva Administrador 

756004843 Jhonatan Costa De Almeida Administrador 

756005257 Silvânio Martins De Lima Administrador 

756005352 Leandro Pereira Nepomuceno Administrador 

756006038 Arnaldo Junio Rocha Pinho Administrador 

756006087 Orlando Gomes Vilaça Filho Administrador 

756006471 Uellvilaine Santiago Olympio Administrador 

756006668 Natalia Mariana Tavares De Oliveira Administrador 
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756007323 Joseanny Karla Vasconcelos Paiva Administrador 

756007386 Gildemberg Alves Dos Santos Administrador 

756008887 Rafael Sousa De Almeida Administrador 

756008994 Luciano Marcos De Albuquerque Administrador 

756009731 Paulo Roberto Da Silva Lima Administrador 

756011418 Rodrigo Vidinho Tavares Administrador 

756011639 Rita De Cassia De Farias Andrade Administrador 

756012989 Jeyse Bezerra Barbosa De Melo Administrador 

756013118 Renato Seiji Kawasaki Administrador 

756013450 Jeferson Pinho Do Amaral Administrador 

756013593 Jociel Nunes Alves Freitas Administrador 

756015807 Rainan Rarisson Ferreira Da Silva Administrador 

756016183 Kleyton Fernandes Silva Administrador 

756016217 Fabio Wener Dos Santos Coutinho Administrador 

756016407 Ricardo Antônio Pardini Seixas Administrador 

756016667 Joselia Lopes Moreno Administrador 

756016668 Inacio Venancio Farias Junior Administrador 

756018242 Marcos Vinicius Martins Moitinho Administrador 

756018552 Juliane Maceno Dos Santos Administrador 

756019458 Jackeline Mendes De Araujo Administrador 

756020574 Diego Miguel Borecki Administrador 

756021327 Nayara Gomes Monteiro Administrador 

756023025 Laedson Alves Dos Santos Administrador 

756023352 Gabriel Fernando Mateucci Cassia Administrador 

756025174 Luciana Delfino Braga Administrador 

756025258 Venancio Ferreira De Oliveira Administrador 

756026020 José Eduardo Moreira Colombo Administrador 

756026335 Raquel Braga De Souza Administrador 

756026649 Roney Da Silva Bucar Administrador 

756027752 Frank Nogueira Da Costa Administrador 

756028434 Alexandre Schemberg Administrador 

756028926 Bruno Correa De Araujo Amorim Administrador 

756029360 Frederico Cota Pacheco Administrador 

756029947 Luiz Fernando Ribeiro Effgen Administrador 

756030863 Júlio Felipe Araújo De Freitas Administrador 

756031668 Cassia Emília Furtado Terço Administrador 

756032647 Alexandre Souza Nascimento Administrador 

756032912 Monica Neves Da Silva Administrador 

756033272 Anderson Robatini Tome Administrador 

756033474 Jeferson Silva De Andrade Administrador 

756033697 Henrique Sanjiro Yuzuki Farias Administrador 

756033947 Paloma Morgado Mendonca Administrador 

756034370 Tainá Caroline Da Cruz Machado Administrador 

756034963 John Lennon Batista Amaral Administrador 

756035028 Breno Da Silva Borba Administrador 

756037071 Juliano Ferreira Tsujiguchi Administrador 

756037552 Davi Divino De Jesus Administrador 

756038325 Jessica De Faria Xavier Administrador 

756040870 Ana Beatriz Rodrigues Barreto Rocha Administrador 

756041041 Murilo De Farias Munford Ribeiro Administrador 

756043254 Renato Ramos Rabello Administrador 

756044083 Ricardo Mascarenhas De Cerqueira Pinto Administrador 

756044155 Igor Ramos Oliveira Administrador 
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756044522 Mônica De Souza Moreira Müller Administrador 

756044931 Martin Paulus Melo De Sousa Administrador 

756045112 Ronaldo Correia De Melo Administrador 

756045871 Mozart De Sa Tavares Neto Administrador 

756046084 Leandro Souza De Cerqueira Administrador 

756046523 Bianca Carla Manso Dos Santos Administrador 

756046597 Anderson Vilela Amorim Administrador 

756047506 Antonio Jose Rodrigues De Campos Junior Administrador 

756047702 Ramon Dantas De Cerqueira Administrador 

756050135 Marcio De Jesus Alves Administrador 

756050413 Sebastião Henrique Vasconcelos Da Costa Administrador 

756050422 Tania De Oliveira Lima Administrador 

756050462 Romino Barreto Ornelas Júnior Administrador 

756051422 Tiago Dantas Batista Administrador 

756051596 Gabriel Pomar De Almeida E Silva Administrador 

756052491 Erino Blanco Gomes Administrador 

756072185 Nayara Barbosa Ribeiro Bernardo Administrador 

756072523 Millene Albuquerque Bemerguy Oliveir Administrador 

756073131 Patricia Rodrigues Da Silva Leão Administrador 

756073574 Julyhanno Husch Miranda Administrador 

756074232 Daiane Cristina Winter Administrador 

756074304 Dayane Carvalho De Barros Administrador 

756075487 Claudioniro Azevedo Pereira Administrador 

756076404 Helton Lopes Moreira Administrador 

756076577 Danilo De Aragão Silva Administrador 

756078174 Paulo Henrique Galo Santos Administrador 

756000169 Alefiana Rodrigues Do Nascimento Analista Técnico de Políticas Sociais 

756000332 Roberto Luis Tippa Analista Técnico de Políticas Sociais 

756000975 Ricardo Augusto Carvalho Schiefler Analista Técnico de Políticas Sociais 

756001001 Elizabete Teixeira Dos Santos Analista Técnico de Políticas Sociais 

756001043 Aline Oliveira Martins Cavalcanti Cunha Analista Técnico de Políticas Sociais 

756001254 João Paulo Dos Santos Analista Técnico de Políticas Sociais 

756001273 Alberto Felipe Do Nascimento Santos Analista Técnico de Políticas Sociais 

756001468 Angela Milena Marques Dos Santos Analista Técnico de Políticas Sociais 

756001630 Joao Luis Medeiros De Souza Analista Técnico de Políticas Sociais 

756001669 Ilmara Kely Pereira Rêgo Analista Técnico de Políticas Sociais 

756001738 Rennan Rigoni Analista Técnico de Políticas Sociais 

756001874 Jakson Freitas De Almeida Analista Técnico de Políticas Sociais 

756001909 Priscila Oliveira De Souza Analista Técnico de Políticas Sociais 

756002164 Isabel Oliveira Almeida Analista Técnico de Políticas Sociais 

756002377 Periclys Lamonier Da Silva Analista Técnico de Políticas Sociais 

756002495 Alison Will Nass Analista Técnico de Políticas Sociais 

756002678 Carla Fernandes Diniz Analista Técnico de Políticas Sociais 

756003056 Ana Camila Rodrigues Analista Técnico de Políticas Sociais 

756003169 Maria Da Gloria Da Silva Souza Sarah Analista Técnico de Políticas Sociais 

756003180 Bruna Da Silva Dias Analista Técnico de Políticas Sociais 

756003254 Sales Maciel De Gois Analista Técnico de Políticas Sociais 

756003304 Antonio De Albuquerque César Filho Analista Técnico de Políticas Sociais 

756003464 Lusia Barbosa Lima Analista Técnico de Políticas Sociais 

756003503 Poliana Maria Valadão Bittencourt Analista Técnico de Políticas Sociais 

756003557 Isabela Ipe Pinheiro Guimaraes Analista Técnico de Políticas Sociais 

756003844 Ismael Duarte Luna Analista Técnico de Políticas Sociais 

756004023 Vanessa Latalisa Gomes Analista Técnico de Políticas Sociais 
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756004094 Marcele Souza Magalhaes Analista Técnico de Políticas Sociais 

756004494 Alessandra Mary Fonseca De Souza Cunha Analista Técnico de Políticas Sociais 

756004713 Dayane De Souza Nogueira Analista Técnico de Políticas Sociais 

756005160 Eliana De Oliveira Coelho Analista Técnico de Políticas Sociais 

756005549 Wilian Afonso Dos Santos Analista Técnico de Políticas Sociais 

756006014 
Valéria De Albuquerque Rodrigues 
Nascimento Analista Técnico de Políticas Sociais 

756006485 Maria Jose Ventura Das Neves Analista Técnico de Políticas Sociais 

756007116 Natelson Oliveira De Souza Analista Técnico de Políticas Sociais 

756007531 Igor De Freitas Gomes Analista Técnico de Políticas Sociais 

756007734 Alessandra Lima De Almeida Analista Técnico de Políticas Sociais 

756007794 Helio Francisco Da Silva Filho Analista Técnico de Políticas Sociais 

756007855 Michelle Maciel Teixeira Lopes Analista Técnico de Políticas Sociais 

756008036 Caroline Dantas Melo Analista Técnico de Políticas Sociais 

756008519 Sloan Pereira Do Nascimento Analista Técnico de Políticas Sociais 

756008584 Cláudio Luiz Ferreira Júnior Analista Técnico de Políticas Sociais 

756008827 Marcos Sa Neves Da Costa Analista Técnico de Políticas Sociais 

756009021 Ricardo Almeida De Carvalho Analista Técnico de Políticas Sociais 

756009206 Simone Campanha Analista Técnico de Políticas Sociais 

756009216 Danilo Gualberto Zavarize Analista Técnico de Políticas Sociais 

756010050 Diego Sâmide Silva Madeira Analista Técnico de Políticas Sociais 

756010637 Ana Gardênia Alves Santos E Silva Analista Técnico de Políticas Sociais 

756010864 Humbelina Maria De Jesus Neta Analista Técnico de Políticas Sociais 

756010908 Aline E Silva Tenorio Analista Técnico de Políticas Sociais 

756011063 Simone Fernandes Correa Analista Técnico de Políticas Sociais 

756011164 Welder Shane Do Nascimento França Analista Técnico de Políticas Sociais 

756011264 Wilson Oliveira Monteiro Analista Técnico de Políticas Sociais 

756011395 Valeria Aparecida Naves Damiao Nascimento Analista Técnico de Políticas Sociais 

756011649 Rita De Cassia De Farias Andrade Analista Técnico de Políticas Sociais 

756011805 Wilson Silva Lima Júnior Analista Técnico de Políticas Sociais 

756012365 Carolina Pena De Alencar Analista Técnico de Políticas Sociais 

756012807 Daniele Becker Analista Técnico de Políticas Sociais 

756013115 Simeia Soares Pereira Da Silva Analista Técnico de Políticas Sociais 

756013453 Alexandre Pereira Pimentel Analista Técnico de Políticas Sociais 

756013611 Zeus Cunha Barros Analista Técnico de Políticas Sociais 

756013746 Lucineide Batista De Souza Analista Técnico de Políticas Sociais 

756014008 Maria Ednete Jucá Couto Analista Técnico de Políticas Sociais 

756014934 Larissa Soares Da Silva Analista Técnico de Políticas Sociais 

756015471 Francisco Borges Rodrigues Neto Analista Técnico de Políticas Sociais 

756015523 Maria Do Carmo Berriel Analista Técnico de Políticas Sociais 

756015524 Tatiane Moreira Dos Santos Menezes Analista Técnico de Políticas Sociais 

756015551 Werbeth Lima Dias Analista Técnico de Políticas Sociais 

756015575 Ivan Pricken De Bem Analista Técnico de Políticas Sociais 

756015598 Marina Bastos Paim Analista Técnico de Políticas Sociais 

756015651 Bento Antonildo Pereira Iwata Analista Técnico de Políticas Sociais 

756015696 Tayson Ribeiro Teles Analista Técnico de Políticas Sociais 

756015751 Rodrigo Matos Do Nascimento Analista Técnico de Políticas Sociais 

756016248 Franciely Nogueira Ribeiro Analista Técnico de Políticas Sociais 

756016534 Patrick Mendes De Almeida Analista Técnico de Políticas Sociais 

756016835 Juliana Lucena De Miranda Cavalcante Analista Técnico de Políticas Sociais 

756017198 Flávia Mitsuka Imada Analista Técnico de Políticas Sociais 

756017363 Carmen Do Socorro Da Silva Quadros Analista Técnico de Políticas Sociais 

756017550 Luciene Pereira Chaves Analista Técnico de Políticas Sociais 
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756017645 Carlos Apoema Oliveira De Sousa Analista Técnico de Políticas Sociais 

756018122 Susanne Monteiro De Oliveira Analista Técnico de Políticas Sociais 

756018256 Alice Magalhaes Sapucaia Analista Técnico de Políticas Sociais 

756018328 Emanuelly Sousa Leonardo Nogueira Analista Técnico de Políticas Sociais 

756018760 Kaique Fernando Freitas Thome Analista Técnico de Políticas Sociais 

756018991 João Paulo Laurentino Fonseca Marques Analista Técnico de Políticas Sociais 

756019225 Lígia Maria Ferreira Analista Técnico de Políticas Sociais 

756019685 Bárbara Cristina Pinheiro Neves Analista Técnico de Políticas Sociais 

756020101 Marconi Moura De Lima Analista Técnico de Políticas Sociais 

756020436 Tiago Henrique Correia De Andrade Analista Técnico de Políticas Sociais 

756020536 Reksamya De Almeida Ribeiro Analista Técnico de Políticas Sociais 

756020732 Vinicius Fiusa Moura Analista Técnico de Políticas Sociais 

756020804 Karla Vanessa Fernandes Silva Analista Técnico de Políticas Sociais 

756021113 Géssica Alanne Claudino Valentim Analista Técnico de Políticas Sociais 

756021124 Andre Luiz Silva Monteiro Analista Técnico de Políticas Sociais 

756021879 Karina Rivero Conde Monteiro Analista Técnico de Políticas Sociais 

756022392 Fabiano Machado Analista Técnico de Políticas Sociais 

756022502 Kênia Nassau Fernandes Analista Técnico de Políticas Sociais 

756022804 Luís Felipe Rocha Ramos Kitamura Analista Técnico de Políticas Sociais 

756022994 Marcilio Guedes Do Nascimento Analista Técnico de Políticas Sociais 

756023272 Poliano Silva Leite Analista Técnico de Políticas Sociais 

756023284 Alexandre Antonio De Oliveira Junior Analista Técnico de Políticas Sociais 

756023899 Marina Fernandes De Sena Analista Técnico de Políticas Sociais 

756023940 Carlos Magno Campanha Zumerle Analista Técnico de Políticas Sociais 

756024052 Stefania Rosa Da Silva Analista Técnico de Políticas Sociais 

756024208 Nardilane Vieira Mamede Analista Técnico de Políticas Sociais 

756024395 Tamires Cristiane Tramarin Analista Técnico de Políticas Sociais 

756024438 Ana Kersey Santiago Gonçalves Correia Analista Técnico de Políticas Sociais 

756024499 Vitor Henrique Basso Analista Técnico de Políticas Sociais 

756024502 Marcelo Da Hora Ferreira Silva Analista Técnico de Políticas Sociais 

756024627 Dayane Torres Matos Analista Técnico de Políticas Sociais 

756024679 Tammy Ferreira De Lacerda Analista Técnico de Políticas Sociais 

756025049 Alessandra Costa Panunto Analista Técnico de Políticas Sociais 

756025068 Francisco De Assis Rocha Da Silva Analista Técnico de Políticas Sociais 

756025252 Larissa Da Silva Oliveira Santos Analista Técnico de Políticas Sociais 

756025325 Luzia Danielle Ramos De Oliveira Analista Técnico de Políticas Sociais 

756025404 Luana Machado Ferreira Analista Técnico de Políticas Sociais 

756025600 Flaviano Moreira Ramos Analista Técnico de Políticas Sociais 

756026259 Júlio César Feitosa Dos Santos Analista Técnico de Políticas Sociais 

756026324 Janny Marcelline Carneiro Cunha Analista Técnico de Políticas Sociais 

756026559 Vanessa Aparecida Boaventura Analista Técnico de Políticas Sociais 

756026841 Mário Gonzaga Matos Dos Reis Júnior Analista Técnico de Políticas Sociais 

756026917 Uryan Augusto Saviotti Cerqueira Analista Técnico de Políticas Sociais 

756027000 Selma Alves Serra Cavalheri Analista Técnico de Políticas Sociais 

756027250 Thiago Augusto Vilas Boas Silva Analista Técnico de Políticas Sociais 

756027745 Diego Rodrigues Ferreira Analista Técnico de Políticas Sociais 

756028204 Luiz Henrique Fernandes Dos Reis Analista Técnico de Políticas Sociais 

756028320 Alzirio Lino Couto Analista Técnico de Políticas Sociais 

756028380 Iane Carine Freitas Da Silva Analista Técnico de Políticas Sociais 

756028507 Renata Regina Pacheco Duarte Analista Técnico de Políticas Sociais 

756029365 Eveline Stella De Araujo Analista Técnico de Políticas Sociais 

756029767 Selma Teles Do Nascimento Analista Técnico de Políticas Sociais 

756029809 Marilia Bortoluzzi Severo Analista Técnico de Políticas Sociais 



 

6 

 

756029883 Cristiane Ribeiro De Carvalho Analista Técnico de Políticas Sociais 

756030386 Fabio Rodrigues Lacerda Analista Técnico de Políticas Sociais 

756030466 Sonia Maira Inácio Belfort Analista Técnico de Políticas Sociais 

756030603 Nayanne Castelo Branco Almeida Fonseca Analista Técnico de Políticas Sociais 

756030622 Marina Flores De Oliveira Franzim Analista Técnico de Políticas Sociais 

756031524 Carlos Fabiano De Melo Siebert Analista Técnico de Políticas Sociais 

756031539 Thais Fabiane Jansen De Sá Ferreira Analista Técnico de Políticas Sociais 

756032251 Guydson Santos Leal Luz Analista Técnico de Políticas Sociais 

756032299 Ana Claudia Arantes Moreira Maia Analista Técnico de Políticas Sociais 

756032604 Raphael Almeida De Castro Analista Técnico de Políticas Sociais 

756033000 Fernanda Cavalcante Braga Analista Técnico de Políticas Sociais 

756033369 Rafael Maturino Rios Analista Técnico de Políticas Sociais 

756033378 Edivan De Moura Borges Analista Técnico de Políticas Sociais 

756033572 Ana Cassia Baião De Miranda Analista Técnico de Políticas Sociais 

756033770 Estela Maria Boscov Garcia Analista Técnico de Políticas Sociais 

756034069 Bernardo Carraro Detanico Analista Técnico de Políticas Sociais 

756034284 Laura Luiza Menezes Santos Analista Técnico de Políticas Sociais 

756034331 Erica Milena Da Fonseca Sousa Analista Técnico de Políticas Sociais 

756034361 Maciel Rocha De Sousa Analista Técnico de Políticas Sociais 

756034430 Vanessa Barbosa Silva Avalo Analista Técnico de Políticas Sociais 

756034589 Ana Carolina Pedreira Cortes De Oliveira Analista Técnico de Políticas Sociais 

756034781 Pedro Santos Coelho De Souza Analista Técnico de Políticas Sociais 

756035075 Matheus Magnago Ferreira Analista Técnico de Políticas Sociais 

756035127 Mauro Marcelo Maciel Analista Técnico de Políticas Sociais 

756035343 Wanessa Cristina Filgueiras Fonseca Analista Técnico de Políticas Sociais 

756035633 Higo Pissinati Soares Analista Técnico de Políticas Sociais 

756035683 Juliana Silva Da Rocha Analista Técnico de Políticas Sociais 

756035705 Marina Ramos Da Rocha Paes Analista Técnico de Políticas Sociais 

756035745 Glalter Moraes Vieira De Melo Analista Técnico de Políticas Sociais 

756035800 Ridvan Diniz Silva Analista Técnico de Políticas Sociais 

756035817 Patrícia Ribeiro Rafael Analista Técnico de Políticas Sociais 

756036209 Rony Carlos Braga Oliveira Analista Técnico de Políticas Sociais 

756036470 Ana Silvia Scheibe Analista Técnico de Políticas Sociais 

756036646 Joab Almeida Da Silva Analista Técnico de Políticas Sociais 

756036734 Cristiane Borges De Oliveira Analista Técnico de Políticas Sociais 

756037093 Francianny Bezerra Costa Analista Técnico de Políticas Sociais 

756037574 Saridalva Silva Santos Analista Técnico de Políticas Sociais 

756037701 Maria Célia Mendes Menezes Analista Técnico de Políticas Sociais 

756037748 Junia Campos Analista Técnico de Políticas Sociais 

756037886 Thiago De Castro Patah Analista Técnico de Políticas Sociais 

756038137 Alri Alberto Campelo Dos Anjos Analista Técnico de Políticas Sociais 

756038390 Erika Madelon Honorato Analista Técnico de Políticas Sociais 

756040785 Alice David Da Silva Analista Técnico de Políticas Sociais 

756040793 Suelen Teixeira De Faria Resende Analista Técnico de Políticas Sociais 

756040948 Thais Dias Luz Borges Santos Analista Técnico de Políticas Sociais 

756041271 Rodnei Mazzorana Analista Técnico de Políticas Sociais 

756041300 Cleudson Da Silva Vieira Analista Técnico de Políticas Sociais 

756041356 Geisy Reboucas Lima Analista Técnico de Políticas Sociais 

756041388 Klisman Ananias Dos Santos Analista Técnico de Políticas Sociais 

756041447 Daniele Cristina Nunes Novais Analista Técnico de Políticas Sociais 

756042106 Vinícius Henrique Pereira De Abreu Analista Técnico de Políticas Sociais 

756043024 Alexandro Gesner Gomes Dos Santos Analista Técnico de Políticas Sociais 

756043319 Crhystiane De Souza Moreira Analista Técnico de Políticas Sociais 
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756043695 Sandra Mara Rettemann Analista Técnico de Políticas Sociais 

756043811 Gustavo Castello Branco Beirão Analista Técnico de Políticas Sociais 

756043882 Anne Karoliny Almeida Dos Santos Analista Técnico de Políticas Sociais 

756043923 Osmar Franco Dos Santos Analista Técnico de Políticas Sociais 

756044104 Ricardo Mascarenhas De Cerqueira Pinto Analista Técnico de Políticas Sociais 

756044462 Guilherme Gilbran Vasconcelos Ribeiro Analista Técnico de Políticas Sociais 

756044531 Mônica De Souza Moreira Müller Analista Técnico de Políticas Sociais 

756044836 Camila De Souza Bueno Analista Técnico de Políticas Sociais 

756045547 Ana Caroline Palha De Pinho Analista Técnico de Políticas Sociais 

756045635 Admildo Da Costa Lobato Analista Técnico de Políticas Sociais 

756045690 Luciana Paula Bottamedi Nunes Analista Técnico de Políticas Sociais 

756045799 Ariosmar Mendes Barbosa Analista Técnico de Políticas Sociais 

756046280 Livia Nascimento Dos Santos Analista Técnico de Políticas Sociais 

756046283 Luiz Felipe Morais Menezes Analista Técnico de Políticas Sociais 

756046296 Francisco Demontiêr Romão Da Silva Analista Técnico de Políticas Sociais 

756046340 Alberto Lunardelli Caldeira Analista Técnico de Políticas Sociais 

756046843 Ringo Rocha Rebouças Analista Técnico de Políticas Sociais 

756047063 Jhonata Raul Silva Rebouças Analista Técnico de Políticas Sociais 

756047066 Joyce Glenda Barros Amorim Analista Técnico de Políticas Sociais 

756047325 Antonio Alberto Lopes Tavares Analista Técnico de Políticas Sociais 

756047932 Paulo Sérgio De Grande Analista Técnico de Políticas Sociais 

756048127 Luciana De Melo Nunes Lopes Analista Técnico de Políticas Sociais 

756048971 Michael Antony Carvalho Analista Técnico de Políticas Sociais 

756049695 Bruno Cunha Barreto Analista Técnico de Políticas Sociais 

756049983 Sergio Henrique Vieira Oliveira Analista Técnico de Políticas Sociais 

756050294 Deivide Christiano Dos Santos Analista Técnico de Políticas Sociais 

756050603 Rafael De Aguiar Pereira Analista Técnico de Políticas Sociais 

756050766 Eglê Ronsoni Analista Técnico de Políticas Sociais 

756050855 André Fagundes Da Rocha Analista Técnico de Políticas Sociais 

756051002 Sacha Karenina Cardim Brito Gonçalves Analista Técnico de Políticas Sociais 

756051196 Pablo Ulisses Pinho Gomes Araújo Analista Técnico de Políticas Sociais 

756051574 Jose Ribamar Gomes Costa Junior Analista Técnico de Políticas Sociais 

756051611 Simone Luna Valins Analista Técnico de Políticas Sociais 

756051642 Maria Amélia Ferraz Monteiro Analista Técnico de Políticas Sociais 

756072470 Ângela Catarina Inácio Costa De Andrade Analista Técnico de Políticas Sociais 

756074280 Alex Ismael Ferreira Trevas Analista Técnico de Políticas Sociais 

756074772 Bruno Miranda De Amorim Analista Técnico de Políticas Sociais 

756075392 Bruno Vieira De Souza Analista Técnico de Políticas Sociais 

756075451 Patricia De Carvalho Ferreira Analista Técnico de Políticas Sociais 

756075800 Catarina Oliveira Figueiredo Analista Técnico de Políticas Sociais 

756075889 Jony Alberto Correia Analista Técnico de Políticas Sociais 

756075998 Thayse Cristina Eger Analista Técnico de Políticas Sociais 

756076127 Ana Conceicao Da Silva Soares Santos Analista Técnico de Políticas Sociais 

756076178 Orlando Ronaldy Da Silva Santos Analista Técnico de Políticas Sociais 

756076260 Bruno Robson De Oliveira Silva Analista Técnico de Políticas Sociais 

756076647 Rafael Benica Caus Analista Técnico de Políticas Sociais 

756000064 Chailton Alves De Oliveira Contador 

756000115 Dayane Alves De Oliveira Contador 

756000435 Douglas Ferreira Pinto Contador 

756000586 Rodrigo Seelig Gourques Contador 

756000617 Dione Ramos Merotti Contador 

756000619 Ana Luiza Alves De Lima Contador 

756000626 Hugo Leonardo Da Silva Santos Contador 
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756000736 Marcia Matos De Carvalho Contador 

756000753 Alã Da Paixão Freitas Contador 

756001463 Wilton Victor De Almeida Amaral Contador 

756001629 Rafael Souza Da Costa Contador 

756001755 Iarley Jose Vilarim Dos Passos Contador 

756001905 Andrey Magalhães Moreira Contador 

756001955 Carlos Eduardo Do Carmo Nunes Contador 

756002234 Luelby Brito Abadia De Lima Contador 

756002992 Renildo Moreira Faleta Contador 

756003085 Andre Luiz Pereira Pontes Contador 

756003521 Tiago De Moura Contador 

756004301 Rodrigo Bueno Borges Contador 

756004882 Ryley Brandao Da Silva Contador 

756005012 Tassio Alexandre De Carvalho Contador 

756005177 Valdeilson Soares Rodrigues Contador 

756005638 Édson Silva Da Cunha Contador 

756005776 Eliane Madureira De Souza Contador 

756006544 William Kudsi Contador 

756006889 Amandda De Faria Peixoto Contador 

756007264 Marcelo Rodrigues Fagundes Contador 

756007514 Andre Rodrigues Araujo Contador 

756007706 Thiago Maciel Castro Contador 

756008205 Joao Chagas De Lima Contador 

756008636 Bruno Rodrigues Costa Contador 

756009028 Rosane Gomes De Oliveira Contador 

756009987 Diana Diva Preuss Bezerra Contador 

756010641 Adilson Santana Santos Contador 

756010796 Dener Luiz Moreira Contador 

756010940 Etonjones Oliveira Da Silva Contador 

756011238 Yuri Fillipe Barbosa Albuquerque Contador 

756011579 Erickson Handerson Rodrigues Cardoso Contador 

756011823 Carlos Eduardo Dias De Almeida Contador 

756011876 Paulo Celso Ernani Madeira Da Silva Contador 

756012161 Osmar Machado Dos Santos Junior Contador 

756013389 Cicero Alexandre De Reinheimer E Totti Contador 

756013435 Maria Aparecida De Lana Cardoso Contador 

756013620 Elisa Lucia Valentim Contador 

756014015 Katiuscia Socorro Barreto Contador 

756014147 Jessica Ruana Farias Da Silva Contador 

756014199 Michel José Dias Contador 

756014478 Elissileide Lima De Sousa Contador 

756014526 Juliana Almeida Costa Contador 

756014680 Dyego Terceiro Sa Contador 

756014956 Fernando José De Albuquerque Contador 

756014960 Marcelo Gonçalves Ortega Contador 

756015004 Ronaldo Franco Oliveira Contador 

756015526 Vanessa Cristina Da Costa França Contador 

756015558 Claudeth Kraus Contador 

756016037 Leilane De Lourdes Andrade De Paiva Contador 

756016070 Bruno Leonardo Honorato De Oliveira Contador 

756016455 Josiely Leal Luz Sousa Contador 

756016669 Surianne Emília De Sousa Machado Contador 

756016705 Ícaro Ferreira De Sousa Gabriel Contador 
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756017037 Dayvson Bruno Pereira Da Silva Contador 

756018770 Caroline Laureano Sá Contador 

756018795 Lorenna Castro Wanderley Contador 

756019627 Hebert Fernando Cataldi De Farias Contador 

756020017 Pedro Felipe Magalhães Vieira Contador 

756020018 Maura Edite Dos Santos Contador 

756020339 Anderson Sousa Barbosa Contador 

756020620 Weslley Lindbergh Rocha De Araujo Contador 

756020815 Vanessa Silva Santos Contador 

756021193 Alessandro Gomes Duarte E Silva Contador 

756021669 Danilo Dos Santos Pinheiro Contador 

756022253 André Rodrigues Gomes Contador 

756022348 Gilmarcos Jacques De Lima Contador 

756022648 Alexandre José Barroso Saldanha Contador 

756022697 Leonir Maciel Antunes Contador 

756023213 Jesse Alves Das Chagas Contador 

756023303 Sara Clara De Araujo Silva Contador 

756023465 Carlos Rogerio Martins De Almeida Contador 

756024065 Gaudencio Charlei Amaral Bastos Contador 

756024075 Andre Jun Ohashi Contador 

756025293 Henrique Suathê Esteves Contador 

756026078 Daniel Lira Do Vale Contador 

756026495 Kyldare Rodrigues Maia Contador 

756026999 Dayana Trento Contador 

756027175 Leonnardo Lourenço Cagnani Contador 

756027762 Naldiano Rodrigues De Almeida Contador 

756027794 Jéferson Castro Da Silva Contador 

756027930 Rosana Paula Almeida Santos Contador 

756028086 Washington Luis Matos Rodrigues Junior Contador 

756028212 Danielli Thainá Silveira Batista Contador 

756028226 Arialdo Araujo Carneiro Contador 

756028278 Humberto Silva De Oliveira Contador 

756028826 Alan Brito Da Silva Contador 

756029069 Jorge Henrique Ribeiro Guerra Contador 

756029446 Leandro Chagas Bezerra Contador 

756031363 Thiago Andrade Herculano Contador 

756032398 Wellington Santos De Araújo Contador 

756034561 Tamiris Do Nascimento Soares Contador 

756034605 Maria Simone De Lacerda Antonino Contador 

756034713 Lívia Maria Macieira Martins Contador 

756034771 Tadeu Alves Dos Santos Junior Contador 

756035377 Watson Guimaraes Lemos Contador 

756035508 Anderson Da Silva Rodrigues Contador 

756036097 Stephanie Karen Santos Figueredo Contador 

756036963 Saulo Gomes Pinheiro Contador 

756036987 Madalena Florentina Silva Contador 

756037570 Nataly Luiza Nantes Ojeda Contador 

756037683 Fabio Henrique Figueiredo Silva Contador 

756037705 Maria De Lourdes Feitosa Ribeiro Contador 

756038053 
Pedro Henrique Amâncio Morais Nogueira De 
Araújo Contador 

756038320 Felipe Lenzi Contador 

756038361 Leandro Hebert De Souza Oliveira Contador 
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756038493 Débora Regina Cardoso Contador 

756041220 Angelica Ramos De Almeida Contador 

756041841 Kelson Póvoa Costa Contador 

756042211 Edvania Araujo Serra Saraiva Contador 

756042709 Fabio Apolinario Da Costa Contador 

756043049 Davi Lima Gonçalves Leite Contador 

756044167 Tarcisio Rodolfo Meireles De Melo Contador 

756044388 Kamila Vicenzi Andrade Contador 

756044901 Luis Carlos Soares Pires Contador 

756045081 Miguel Miranda Duarte Contador 

756045350 Andre Cysneiros De Macedo Contador 

756046431 Sandoval Pascoal Dos Santos Contador 

756046532 Carlos Alberto Dos Santos Contador 

756046533 Joniere Do Nascimento Castro Contador 

756046691 Otavio Augusto Mariano Meneguela Contador 

756046895 Francisco Marques De Oliveira Contador 

756046916 Fabricio Alves Oliveira Contador 

756046961 Sheldon Silva Pinto Contador 

756046980 Moises Araujo De Sousa Contador 

756048198 Maria Cely De Almeida Marques Contador 

756049251 Milena Garcia Prazeres Contador 

756049469 Lucas Do Nascimento Magalhães Contador 

756050514 Vinicius Melo Juraszek Contador 

756050521 Thyago Ferreira Da Silva Contador 

756051012 Elissandro De Matos Galvao Contador 

756051249 Lucio Carlos Nascimento Oliveira Contador 

756051373 Silvio Jose Ricardo Rangel Contador 

756072771 Kleberson Santos Da Silva Contador 

756073147 Ronaldo Gonçalves Martins Correa Contador 

756074142 Adão Jores Dos Santos Josende Contador 

756074995 Juliana Tais Dos Santos Contador 

756075154 Jackson Leite Da Silva Contador 

756076197 Adriano Oliveira Dos Santos Contador 

756076798 Luiz Fernando Morais Santos Contador 

756076867 Leidiane Da Cruz Silva Ribeiro Contador 

756078032 Jaciara Brito Da Costa E Silva Contador 

756078481 Robinson Luis Sartori Contador 
 

 

 

 

 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para provas de 

mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos referidos cargos. Esta 

atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do presente processo seletivo quando da utilização dos mesmos 

conteúdos programáticos. 

 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 
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Cargo: Administrador 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

1 4 2 3 

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

A alternativa “E) no 1º§, depreende-se que o 2º período tem por objetivo explicar de forma direta e objetiva a citação 

feita anteriormente, sendo o mesmo suficiente para entendimento do assunto explorado no texto. ” é assinalada como 

a resposta requerida pelo enunciado. Em relação à citação anterior: “O direito à saúde tem custo. ” não há objetividade, 

mas sim subjetividade em “Mas isso não é um gasto, é um investimento”, disse hoje, segunda-feira (7) a ministra 

Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). ” demonstrando o 

ponto de vista da ministra Carmen Lúcia que será desenvolvido posteriormente.  A alternativa “A) para que as ofertas da 

indústria farmacêutica sejam colocadas à disposição, o principal fator defendido pelas autoridades citadas é essencial. ” 

não pode ser indicada como resposta para tal questão. O trecho “as evidências científicas devem ser o início de qualquer 

conversa. ” sintetiza a ideia apresentada no texto de que é necessário que a ciência seja considerada para que a real 

necessidade quanto à utilização de produtos farmacêuticos seja suprida não havendo qualquer tipo de fraude. A 

alternativa “D) a ocorrência de discordância entre decisões de justiça e a ciência pode ser considerada como fator 

gerador para um processo de transformação da situação apresentada. ” não pode ser considerada correta, pois, de 

acordo com o trecho “É um passo importante. Essa base de dados pode ajudar a reduzir o número de decisões judiciais 

em total dissonância com as evidências científicas da medicina. Todos perdem quando isso acontece. ” ocorre 

exatamente o oposto do que se afirma na alternativa. A discordância atrasa o processo de transformação da situação 

apresentada.  

Fonte:  

 O próprio texto.   

 Platão e Fiorin. Para entender o texto – Leitura e redação. Ed. Ática. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

2 5 1 4 

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

A alternativa “C) I, II e III. ” não pode ser considerada correta, pois, em “I. O vocábulo “mas” exerce função de termo que 

estabelece oposição à asserção da oração que o antecede. ” não há correção. A conjunção adversativa típica é “mas”. 

Ela expressa basicamente uma relação de contraste entre dois fatos ou ideias. Este valor contrastivo pode consistir: a) 

em uma simples oposição de dois conteúdos: “A secretária dele é antipática, mas competente. ” b) na quebra de uma 

expectativa criada pela primeira proposição: O lutador era magrinho, mas derrubava todos os seus adversários. Em “O 

direito à saúde tem custo. Mas isso não é um gasto, é um investimento” o conteúdo introduzido pela conjunção “mas” 

não estabelece, portanto, uma oposição, mas um valor contrastivo. Em “III. Há um valor contrastivo manifesto pelo 

enunciador através de unidades de significado diferentes, apreendida a partir do contexto apresentado. ”, o vocábulo 

“manifesto” significa “Inegável; que não se consegue negar; que não pode ser contestado nem ocultado: uma opinião 

manifesta; ponto de vista manifesto. Que se percebe por meio de indícios ou evidências. ” Em “II. “Entretanto isso não é 

um gasto, mas um investimento. ” é um exemplo de possível reescrita para o 2º período sem que haja prejuízo 

semântico. ” há correção. A conjunção “entretanto” estabelece oposição. Acerca do conteúdo programático, tal questão 

foi elaborada abordando o conteúdo “sintaxe da oração e do período” previsto no edital divulgado.   

Fonte:  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva.  

 Platão e Fiorin. Para entender o texto – Leitura e redação. Ed. Ática.  
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

3 1 5 2 

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

A alternativa “A) “eficiência, eficácia e segurança” / praticabilidade, valência e amparo. ” não pode ser considerada 

correta. Considerando o contexto, tais significados alterariam o sentido original. Trecho em análise:  “É fundamental ter 

a certeza de que, para aquele pleito, existe evidência científica de que a droga é indicada para o paciente”, diz o 

bioquímico Luiz Fernando Lima Reis, diretor de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. “E, obviamente, essa 

indicação levou em conta eficiência, eficácia e segurança””. 

Praticabilidade: qualidade ou característica do que é praticável. ≠ eficiência: bom ou ideal para causar um resultado 

pretendido. 

Valência: préstimo, valor, serventia = eficácia: real produção de efeitos. 

Amparo: apoio, arrimo, socorro ≠ segurança: assegurado de danos e riscos eventuais. A alternativa “B) “para aquele 

pleito, existe evidência científica” / há indício científico para tal demanda. ” foi considerada correta, pois: 

Pleito: litígio, demanda 

Evidência: aquilo que indica a existência de algo, indicação, indício.  

A alternativa “C) “uma decisão judicial não encontra amparo” / não encontra concisão uma deliberação legal. ” não pode 

ser considerada correta, pois, “amparo” e “concisão possuem significados diferentes.  Concisão é sinônimo de: exatidão, 

previsão, brevidade, laconismo. Amparo: Refúgio, abrigo. Ação de amparar; esteio, proteção, arrimo, auxílio.  

Fonte: 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.  

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

4 2 3 5 

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

A alternativa “E) V, V, V, F.” não pode ser considerada correta. A afirmação “O pronome empregado em “[...] quando 

isso acontece [...]” (3º§) faz referência à redução de uma situação inadequada relatada anteriormente. ” não é 

verdadeira.  

“É um passo importante. Essa base de dados pode ajudar a reduzir o número de decisões judiciais em total dissonância 

com as evidências científicas da medicina. Todos perdem quando isso acontece. ” (3º§) O que foi relatado anteriormente 

não foi uma situação inadequada, mas o oposto a isso. A redução do número de decisões judiciais em dissonância com 

as evidências científicas da medicina não é inadequada, mas adequada. Em “[...] os magistrados poderão consultá-la 

antes de tomar decisões. ” (2º§) o pronome pessoal empregado introduz uma explicação em referência a um objeto 

introduzido anteriormente no discurso. ” também não há correção. A função do pronome oblíquo não é de explicar, mas 

sim de substituir um elemento já introduzido no discurso. A alternativa “C) V, V, F, F.” não pode ser considerada correta. 

A afirmativa “A substituição do pronome, elemento de coesão textual, “o” por “lhe” em “[...] o esquema a tempo de 

interrompê-lo. ” (5º§) não é facultativa considerando-se a manutenção da correção gramatical decorrente da mesma. ” 

está correta, pois, o pronome oblíquo lhe apenas pode ser usado como complemento indireto, o que não é o caso em 

análise.     

Fonte: 

 O próprio texto.  

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

5 3 4 1 

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

A alternativa “A) Tendo em vista a concordância com o sujeito, a expressão “poderia ter consumido” pode ser 

substituída por “consumiriam”.” não pode ser considerada. Em “Cada comprimido da droga fabricada pela empresa 

americana Aegerion Pharmaceuticals custa cerca de US$ 1.000 por dia. Essa história provocou um prejuízo de R$ 9,5 

milhões à Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Poderia ter consumido R$ 40 milhões se as autoridades não 

tivessem percebido o esquema a tempo de interrompê-lo. ” (5º§) a expressão “poderia ter consumido” tem como 

sujeito “essa história”, singular. Portanto, a formal verbal “consumiriam”, plural, estaria incorreta. A alternativa “D) Nas 

orações compostas por locuções verbais, não ocorre o preenchimento do lugar sintático do sujeito, sendo assinalada sua 

existência pela flexão verbal. ” não pode ser considerada correta, pois, em “as autoridades não tivessem percebido o 

esquema” é possível identificar o sujeito “as autoridades” mesmo diante do emprego de “tivessem percebido”.  

Fonte: Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Ed. Lucerna. Rio de Janeiro, 2009. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

6 8 7 10 

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

8g+8m+4p=54            16g-8g=82-54 => 8g=28 => g=3,5 

16g+8m+4p=82         16g+8m+4p=82 => 16.3,5+8m+4p=82 => 56+8m+4p=82 => 8m+4p=26       

12g+4m+8p= 64        12g+4m+8p= 64 =>12.3,5+4m+8p=64   => 42+4m+8p=64 => 4m+8p=22    

{
8m + 4p = 26
4m + 8p = 22

 

{
16m + 8p = 52
4m + 8p = 22

 

12m=30 

m=2,50 

4m+8p=22 

4.2,50+8p=22 

10+8p=22 

8p=12 

p=1,5 

3,50-1,50=2,00 

Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

7 7 6 9 

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

Variação das horas: 1;1+2=3;3+3=6;6+4=10; 10+5=15 

Variação nos minutos: 56;56-10=46;46-9=37;37-8=29;29-7=22 

Assim a marcação no relógio é: 15:22 

Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

8 9 10 6 

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

Conjuntos: as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. 
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a=3 

3+c+d+f=8    => c+d+f=5 

3+b+d+g=20  => b+d+g=17 

3+b+c+e=35 => b+c+e=32 

3+d=7 => d=4 

3+b=4 => b=1 

3+c=4 => c=1 

1+4+f=5 => f=0 

1+4+g=17 => g=12 

1+1+e=32 => e=30    

a+b+c+d+e+f+g+x=60                  

3+1+1+4+30+0+12+x=60 

51+x=60 

X =9 

Porcentagem: 9/60=0,15=15% 

 

Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

9 10 8 7 

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

REGRA DE TRÊS 

Amarela: 6 RELÓGIO 

Variação das horas: 1;1+2=3;3+3=6;6+4=10; 10+5=15 

Variação nos minutos: 56;56-10=46;46-9=37;37-8=29;29-7=22 

Assim a marcação no relógio é: 15:22 
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Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

10 6 9 8 

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

 
Área=64 

(dimensão horizontal)  .  (dimensão vertical)=64 

(2x-4-(x-2)).(9-5)=64 

(2x-4-x+2).4=64 

x-2=16 

x=18 

Soma dos algarismos de x= 1+8=9 

Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

11 12 13 15 

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

O edital nº 7 de 25 de novembro de 2016 (retificado conforme edital nº 9 em 22/12/2016) do concurso público em 

questão apresenta o seguinte texto para o conteúdo de noções de informática: 

“Conceito de internet e intranet e principais navegadores. Principais aplicativos comerciais para edição de textos e 

planilhas, para correio eletrônico, para apresentações de slides e para geração de material escrito, visual e sonoro, entre 

outros. Rotinas de proteção e segurança. Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso.” 

Logo se pode inferir que o conteúdo abordado na questão (Microsoft Office Word 2007) está abarcado dentro do 

conteúdo: “Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas”, previamente determinado no edital do 

processo. 

O comando da questão solicita a análise de três afirmativas sobre a ferramenta Word 2007. As afirmativas FALSAS serão 

detalhadas a seguir. 

 “Caixa de texto, wordart e Símbolo são recursos disponíveis no grupo Texto da guia Inserir”, pois apenas os 

recursos caixa de texto e wordart estão localizados no grupo Texto. O recurso Símbolo fica acondicionado no 

grupo Símbolos da guia Inserir, conforme é comprovado na imagem abaixo: 

 

 
 

 “Nova janela, organizar tudo e estrutura de tópicos são recursos disponíveis no grupo Janela da guia Exibição”, 

pois  apenas os recursos nova janela e organizar tudo estão localizados no grupo Janela. O recurso estrutura de 

tópicos fica acondicionado no grupo Modos de exibição de documentos da guia Exibição, conforme é 

comprovado na imagem abaixo: 
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Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso improcedente mantendo a decisão do gabarito 

preliminar. 

Fonte: Ferramenta Microsoft Office Word 2007 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 13 14 11 

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

O edital nº 7 de 25 de novembro de 2016 (retificado conforme edital nº 9 em 22/12/2016) do concurso público em 

questão apresenta o seguinte texto para o conteúdo de noções de informática: 

“Conceito de internet e intranet e principais navegadores. Principais aplicativos comerciais para edição de textos e 

planilhas,  para  correio eletrônico,  para  apresentações  de  slides  e  para  geração de  material escrito, visual e sonoro, 

entre outros. Rotinas de proteção e segurança. Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso.” 

Logo se pode inferir que o conteúdo abordado na questão (Microsoft Office Word 2007) está abarcado dentro do 

conteúdo: “Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas”, previamente determinado no edital do 

processo. 

O comando da questão solicita a indicação da única alternativa de resposta que não apresenta um recurso disponível em 

qualquer grupo da guia Referências. Abaixo, será analisado cada recurso. 

 Sumário, é um recurso utilizado para adicionar um sumário ao documento. Está presente no grupo sumário da 

guia Referências. 

 Inserir citação, é um recurso utilizado para citar um livro, artigo de jornal ou outro periódico como fonte das 

informações do documento. Está presente no grupo Citações e Bibliografia da guia Referências. 

 Referência cruzada, é um recurso utilizado para referir-se a itens como títulos, ilustrações e tabelas, inserindo 

uma referência cruzada. Está presente no grupo Legendas da guia Referências. 

 Inserir nota de rodapé, é um recurso utilizado para adicionar uma nota de rodapé ao documento. Está presente 

no grupo Notas de rodapé da guia Referências. 

Os recursos supracitados podem ser observados na imagem abaixo: 

 
Apenas o recurso Controlar Alterações não é um recurso válido e disponível em nenhum grupo da guia Referências. 

Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso improcedente mantendo a decisão do gabarito 

preliminar. 

Fonte: Ferramenta Microsoft Office Word 2007 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

13 11 15 14 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 

O edital nº 7 de 25 de novembro de 2016 (retificado conforme edital nº 9 em 22/12/2016) do concurso público em 

questão apresenta o seguinte texto para o conteúdo de noções de informática: 

“Conceito de internet e intranet e principais navegadores. Principais aplicativos comerciais para edição de textos e 

planilhas, para correio eletrônico, para apresentações de slides e para geração de material escrito, visual e sonoro, entre 

outros. Rotinas de proteção e segurança. Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso.” 
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Logo se pode inferir que o conteúdo abordado na questão (Microsoft Office Excel 2007) está abarcado dentro do 

conteúdo: “Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas”, previamente determinado no edital do 

processo. 

Houve falha na divulgação do gabarito. A segunda assertiva está FALSA, pois o Excel permite a importação (na redação 

da prova consta o termo “exportação”) de dados externos de diferentes fontes como arquivos de access, páginas web, 

arquivos de texto e outras fontes de dados. 

Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso PROCEDENTE alterando a decisão do gabarito 

preliminar da alternativa D para A que consta que apenas a afirmativa I está correta. 

Fonte: Ferramenta Microsoft Office Excel 2007 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

14 15 12 13 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

O comando da questão especifica que deve ser considerada a ferramenta Microsoft Office Excel 2007 em sua 

configuração padrão, porém não especifica de maneira formal que deve ser considerada a versão com o idioma 

Português do Brasil. 

A omissão desse comando prejudicou a análise da primeira assertiva (LEN retorna o número de caracteres em uma 

sequência de caracteres de texto) que no gabarito preliminar ela foi considerada FALSA (Na versão em português o nome 

do comando que realiza o procedimento é NÚM.CARACT), porém se considerar a versão do aplicativo com idioma Inglês, 

o nome da função que efetua o mesmo procedimento é LEN o que torna a assertiva correta. 

Com a “dupla interpretação” gerada a sequência passaria a ser: V, V, F, V, F, F que não é compreendida por nenhuma 

alternativa de resposta. Por entender que o erro material prejudica a compreensão e o resultado do item a banca decide 

pela procedência do recurso com a sua consequente anulação. 

Fonte: Ferramenta Microsoft Office Excel 2007 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

15 14 11 12 

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

O edital nº 7 de 25 de novembro de 2016 (retificado conforme edital nº 9 em 22/12/2016) do concurso público em 

questão apresenta o seguinte texto para o conteúdo de noções de informática: 

“Conceito de internet e intranet e principais navegadores. Principais aplicativos comerciais para edição de textos e 

planilhas,  para  correio eletrônico,  para  apresentações  de  slides  e  para  geração de  material escrito, visual e sonoro, 

entre outros. Rotinas de proteção e segurança. Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso.” 

Logo se pode inferir que o conteúdo abordado na questão (Microsoft Office PowerPoint 2007) está abarcado dentro do 

conteúdo: “Principais aplicativos comerciais ... para apresentação de slides...”, previamente determinado no edital do 

processo. 

O comando da questão apresenta três afirmativas sobre o PowerPoint 2007. As afirmativas INCORRETAS serão 

analisadas a seguir: 

 “Os recursos Número do slide e Objeto estão localizados no grupo Objetos da guia Inserir”, pois os recursos estão 

acondicionados no grupo Texto da guia inserir como é demonstrado na imagem abaixo: 

 
 “O recurso Orientação do Slide está localizado no grupo Configurar Página da guia Layout da Página”, pois o 

recurso em questão está localizado no grupo Configurar Página da guia Design como é demonstrado na imagem 

abaixo: 
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Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso improcedente mantendo a decisão do gabarito 

preliminar. 

Fonte: Ferramenta Microsoft Office PowerPoint 2007 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

17 16 19 20 

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

Recurso prejudicado por não corresponder a questão mencionada nas razões recursais. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

20 19 16 18 

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

Apesar do termo “ saúde ser um direito de todos”, na continuação da alternativa “C” há um desencontro aplicado as 

políticas do SUS que está descrito como “ acesso parcial”. O correto seria acesso integral. Sendo assim, a alternativa B 

mantém-se como correta. 

Fonte: Brasil. Constituição Federal, artigos 196 a 200. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

21 22 23 25 

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

O recurso sustenta que o enunciado não explica o que se pede, contudo, o enunciado é bastante claro ao apresentar, 

contexto legal (Lei 8.666/93), assunto (margem de preferência) e comando (marque a exceção). A questão trata do art. 

3º, § 6º, inciso V da Lei de licitações. A única alternativa não contemplada na lei é a análise “prospectiva” de resultados, 

já que a lei prevê a análise “retrospectiva” dos resultados. 

Isso posto, o recurso é improcedente e o gabarito ratificado. 

Fonte: Lei n. 8.666/93 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

22 23 24 21 

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

A questão refere-se ao prazo de posse para um candidato que já seja servidor público. Nos termos do art. 13, § 2º o 

prazo de 30 dias começa a contar do final do impedimento legal e não da data de publicação da nomeação. O 

impedimento relatado no enunciado é o gozo de férias.  

Isso posto, o recurso é improcedente e o gabarito ratificado. 

Fonte: Lei n. 8.112/90 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

24 25 22 23 

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

A questão refere-se à Lei n. 8.429/92. Esta norma cuida dos atos de improbidade administrativa que são classificados em 

três tipos distintos: art. 9º – enriquecimento ilícito; art. 10 – prejuízo ao erário; e art. 11 – atentado aos princípios. Não 

há enquadramento em mais de um tipo na norma. No caso, a situação descrita “celebrar parceria público-privada em 
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desconformidade com a legislação” é expressamente caracterizada na norma como “prejuízo ao erário”, nos termos do 

art. 10.  

Isso posto, o recurso é improcedente e o gabarito ratificado. 

Fonte: Lei n. 8.429/92 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

26 28 27 28 

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

Alternativa já consta correta no gabarito preliminar. 
Situação A: Amortização: 150.000,00 / 80 = 1875,00. Juros: 150.000,00 x 1,2% = 1.800,00. Prestação: 3.675,00. 
Situação B: Amortização: 150.000,00 / 80 = 1250,00. Juros: 150.000,00 x 1,2% = 1.800,00. Prestação: 3.050,00. 
Redução: 3675,00 – 3.050,00 = 625,00 
Percentual de redução: 625,00/3.675,00 = 0,17006803, ou 17,01%, isto é, aproximadamente, 17%. 
Fonte: HAZZAN, Samuel; POMPEO, José N. Matemática Financeira. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

27 29 26 30 

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

Não há necessidade de tabela de logaritmos para resolução da questão. 
 

3000 =
1815

1,12 +
𝑥

1,13 → 3000 =
1815

1,21
+

𝑥

1,331
→ 3000 = 1500 +

𝑥

1,331
, donde 𝑥 = 1.996,50. 

 
Fonte: HAZZAN, Samuel; POMPEO, José N. Matemática Financeira. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

28 30 29 26 

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

Alternativa já consta correta no gabarito preliminar. 
Organizando os fluxos de caixa do investimento, tem-se: 

Período Fluxos de Caixa (1+i)^t FC Descontados 

0 (150.000,00) 0 (150.000,00) 

1 22.000,00 1,1 20.000,00 

2 60.500,00 1,21 50.000,00 

3 66.550,00 1,331 50.000,00 

4 37.205,00 + 36.000,00 1,4641 50.000,00 

O somatório dos fluxos de caixa descontados totaliza R$ 170.000,00. 
Assim, VPL = FCD – Investimento Inicial, isto é, 170.000,00 – 150.000,00 = R$ 20.000,00. 
Fonte:   

 HAZZAN, Samuel; POMPEO, José N. Matemática Financeira. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 MINELLO, Roberto Domingos. Matemática Financeira. Apostilas Solução. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

29 26 30 27 

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

Alternativa já consta correta no gabarito preliminar. 

𝐷 = 7200 ⋅ (
0,036

30
) ⋅ 25 = 216,00. 

Taxa de serviço: 𝑇 = 0,01 ⋅ 7.200 = 72,00. 
Logo, o valor líquido será: 7200 − 216 − 72 = 6. 912,00. 
Fonte: HAZZAN, Samuel; POMPEO, José N. Matemática Financeira. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

30 27 28 29 

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

Como deverá receber mensalmente 1.000,00, o valor investido deverá ser igual à soma do valor presente de quatro 

parcelas de 1.000,00, à taxa de 10% a.m. Assim: 

1ª parcela: 1000/ (1,1)1 = 909,09. 

2ª parcela: 1000/ (1,1)2 = 826,44. 

3ª parcela: 1000/ (1,1)3 = 751,31. 

4ª parcela: 1000/ (1,1)4 = 683,01. 

Soma: 909,09 + 826,44 + 751,31 + 683,01 = 3.169,85, isto é, aproximadamente, R$ 3.170,00. 

Fonte: HAZZAN, Samuel; POMPEO, José N. Matemática Financeira. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

31 32 34 35 

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

Sustenta o recurso que na questão há um erro na divulgação do gabarito, sendo a alternativa "D" correta. Sustenta 

ainda o recurso "a falta de uma alternativa correta" para a questão, sendo que todas as alternativas seriam aspectos 

formais da cultura organizacional. Cumpre ressaltar que somente a alternativa "E" representa aspectos que não são 

considerados formais, visto que "percepções e atitudes das pessoas" são considerados aspectos informais ou ocultos 

da cultura organizacional, portanto, somente as alternativas "a,b,c, e d" são aspectos formais. Assim, decide-se pelo 

indeferimento do recurso e pela manutenção do gabarito oficial.  

Fonte: CHIAVENTO, Idalberto. Administração nos Novos Tempos: os novos horizontes em administração. 3º ed. - 

Barueri, SP: Manole, 2014. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

32 33 35 36 

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

Sustenta o recurso que na questão o gabarito correto seria alternativa "A", uma vez que somente a última afirmação é 

"Verdadeira", no entanto, cumpre ressaltar que a primeira afirmativa da questão também é verdadeira: "É projetada a 

longo prazo, focalizando o futuro e o destino da organização", sendo esta uma das principais características do 

planejamento no nível institucional ou estratégico. Portanto, o gabarito correto é a alternativa "B" (V,F,F,V). Assim, 

decide-se pelo indeferimento do recurso e pela manutenção do gabarito oficial.  

Fonte: CHIAVENTO, Idalberto. Administração nos Novos Tempos: os novos horizontes em administração. 3º ed. - 

Barueri, SP: Manole, 2014. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

35 36 37 38 

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

Sustenta o recurso que a questão de deveria ser anulada devido a falta de uma resposta correta. As razões recursais 

apontam ainda que a resposta do gabarito oficial está incorreta. Cumpre ressaltar que a única resposta incorreta na 

referida questão é a alternativa "E", pois não existe na literatura o "estilo de confrontação" para a administração de 

conflitos. Não se resolve um conflito no ambiente organizacional apenas com a aplicação de punições, pois a utilização 

destes meios apenas piora o conflito e o ambiente de trabalho. As demais alternativas compreendem estilos de 

administração de conflitos presentes na literatura pesquisada para a elaboração da questão, estando portanto corretas. 

Assim, decide-se pelo indeferimento dos recursos e pela manutenção do gabarito oficial. 

Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2004 apud Kenneth Thomas. Conflict and Conflict Management. In M.D. Dunette (ed.) Kandbook of 

Industrial and Organizational Behavior. Nova York, John Wiley, 1976 p.900. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

37 40 39 31 

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

Sustenta o recurso que na questão há um erro na divulgação do gabarito, uma vez que a resposta correta seria a 

alternativa "b", devido às características do transporte dutoviário estarem inseridas na 5ª afirmativa. Cumpre ressaltar 

que a 5ª afirmativa refere-se às características do transporte hidroviário. O transporte dutoviário não possui a 

capacidade de transportar sacas ou contêineres, essa é uma característica do transporte hidroviário. Portanto a 

alternativa "B" é incorreta. A alternativa correta é a "C" conforme gabarito oficial. Assim, decide-se pelo indeferimento 

do recurso e pela manutenção do gabarito oficial. 

Fonte: BALLOU, Ronald. Logística Empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física. 1ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

38 39 41 32 

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

Sustenta o recurso que na questão há um erro na divulgação do gabarito, uma vez que existe uma incorreção sobre o 

"transporte" sendo classificado como uma "atividade de apoio", quando na verdade, deveria ser classificada como uma 

"atividade primária". Cumpre ressaltar que, ao contrário das razões recursais apresentadas, a questão classifica o 

transporte como uma "atividade primária". A sequência apresentada na alternativa "d" (1,2,2,2,1,1), que é o gabarito 

oficial, classifica o transporte como "1-atividade primária". Assim, decide-se pelo indeferimento do recurso e pela 

manutenção do gabarito oficial.  

Fonte: POZO, Hamilton. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais - Uma abordagem Logística. São Paulo: 

Atlas, 2008. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

39 38 42 33 

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

Sustenta o recurso que na questão não existe uma resposta correta. De acordo com as informações apresentadas no 

enunciado da questão, "um determinado item com um giro de 4,8 vezes ao ano", será necessário então fazer a 

transformação deste resultado para dias, semanas e meses, para então descobrir qual é a resposta correta. Desta forma, 

fazendo a transformação do resultado para meses, onde 12 dividido por 4,8 resulta em 2,5 meses ou 2 meses e 15 dias, 

sendo portanto, a alternativa "D" a reposta correta. Assim, decide-se pelo indeferimento do recurso e pela manutenção 

do gabarito oficial.  

Fonte:  POZO, Hamilton. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais - Uma abordagem Logística. São Paulo: 

Atlas, 2008. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

40 41 31 42 

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

Sustenta o recurso que a questão contempla um assunto que não consta no conteúdo programático. Sustenta também o 

recurso que há um erro na divulgação do gabarito. Desta forma, é importante esclarecer que o conteúdo cobrado na 

questão (previsão de estoques) está incluído no item "Noções de gestão de estoques", estando, portanto, correto e 

adequado. Com relação ao gabarito da questão, o correto é a letra "C" (1.832 unidades) que representa o somatório de 

todas as ponderações mensais. Assim, decide-se pelo indeferimento dos recursos e pela manutenção do gabarito oficial.  

Fonte: POZO, Hamilton. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais - Uma abordagem Logística. São Paulo: 

Atlas, 2008. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

41 42 32 40 

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

Sustenta o recurso que há um erro na divulgação do gabarito da questão. As razões recursais apontam que a segunda 

afirmação sobre "bens de uso especial" deveria ser classificada como "F" e não como "V". É importante ressaltar que os 

"bens de uso especial" possuem sim um custo de distribuição menor, quando comparado com os demais bens. O custo é 

menor devido a necessidade de se ter uma quantidade menor de pontos de venda, pois são os clientes é que 

despendem um esforço significativo para o consumo destes produtos, desta forma, a opção é Verdadeira. Assim, decide-

se pelo indeferimento do recurso e pela manutenção do gabarito oficial. 

Fonte: BALLOU, Ronald. Logística Empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física. 1ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

43 45 47 44 

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

De acordo com a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do 

Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências (LEI KANDIR).  

Artigo 12º: considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: 

Item I - que estabelece que da saída de mercadoria de estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro 

estabelecimento do mesmo titular. 

Item III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a 

recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza.  

Art. 3º: O imposto não incide sobre: 

Item III - operações interestaduais relativas a energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e 

gasosos dele derivados, quando destinados à industrialização ou à comercialização. 

Fonte: Item I – Art. 12º - Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

44 46 43 45 

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

A questão atende ao conteúdo programático: Tributos e suas aplicações nas aquisições no mercado interno e externo: 

noções de ICMS, IPI, ISS, II, PIS/COFINS, CSLL,IR,CPMF, CIDE. 

A Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências (Lei KANDIR). Estabelece que a incidência do imposto ocorre 

da saída de mercadoria de estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. 

Fonte:  

 Item I – Art. 12º - Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996. 

 Item I – da saída de mercadoria de estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do 

mesmo titular. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

45 47 48 46 

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

A questão aborda sobre o direito de utilizar o crédito do ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 

que se extingue depois de decorridos cinco anos contados da emissão do documento. É amparado pela Lei 

Complementar nº 87/1996, que em seu Artigo 23. 

Fonte: Art. 23º - Lei Complementar nº 87, de 13 de Setembro de 1996. 
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Parágrafo único – O direito de utilizar o crédito extingue-se depois de decorridos cinco anos contados da emissão do 

documento. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

46 43 50 47 

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

Decreto nº 7.212, de 15 de Junho de 2010  

Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a 

apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 5.172, de 1966, art. 46, 

parágrafo único, e Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único): 

 I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na obtenção de espécie nova 

(transformação); 

 II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento 

ou a aparência do produto (beneficiamento); 

 III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma, 

ainda que sob a mesma classificação fiscal (montagem); 

IV - ... 

 V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renove ou 

restaure o produto para utilização (renovação ou recondicionamento). 

Art. 5o  Não se considera industrialização: 

 I - o preparo de produtos alimentares, não acondicionados em embalagem de apresentação: 

 a) ... 

 b) em cozinhas industriais, quando destinados a venda direta a pessoas jurídicas e a outras entidades, para consumo de 

seus funcionários, empregados ou dirigentes; 

Fonte: Decreto nº 7.212, de 15 de Junho de 2010  

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

47 44 45 48 

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

Atendendo ao estabelecido através da Lei Complementar 116/2003, que em seu Art. 7º estabelece que a base de cálculo 

do imposto é o preço do serviço. 

De acordo com a lista de serviços anexa à citada Lei Complementar, apresenta no item 1.07 – Suporte técnico em 

informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados. 

Fonte: Lei Complementar 116/2003. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

48 49 46 49 

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

De acordo com o que estabelece a Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996 que institui a Contribuição Provisória sobre 

Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF, em seu item V do 

Art. 3º estabelece que a contribuição não incide nos saques efetuados diretamente nas contas vinculadas do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e do Fundo de Participação PIS/PASEP e no saque do valor do benefício do seguro-

desemprego, pago de acordo com os critérios previstos no art. 5º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990. 

Fonte:  

 Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996. 

Art. 3° A contribuição não incide: 

I - ... 

II - ... 

III - ... 
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IV - ... 

V - nos saques efetuados diretamente nas contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS e do Fundo de Participação PIS/PASEP e no saque do valor do benefício do seguro-

desemprego, pago de acordo com os critérios previstos no art. 5º da Lei n° 7.998, de 11 de 

janeiro de 1990. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

49 50 44 50 

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

A questão atende ao conteúdo programático: Tributos e suas aplicações nas aquisições no mercado interno e externo: 

noções de ICMS, IPI, ISS, II, PIS/COFINS, CSLL,IR,CPMF, CIDE. 

De acordo com a Lei 9.311/1996, a alíquota da contribuição da CPMF é de vinte centésimos por cento, conforme consta 

no gabarito da questão. 

Fonte:  

 Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996. 

 Art. 7° A alíquota da contribuição é de vinte centésimos por cento. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

50 48 49 43 

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

Questão Item II => Destinado para o financiamento de projetos de saúde, de educação e programas sociais, como por 

exemplo, o Fome Zero e o Bolsa Família.  

Art. 157 – Seção VI – Constituição Federal.  = Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: 

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte 

sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem; 

Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR) 

Destinado para o financiamento de projetos de saúde, de educação e programas sociais, como por exemplo o Fome Zero 

e o Bolsa Família. 

Questão Item V => Destinado integralmente ao Fundo Nacional de Saúde, para financiamento das ações e serviços de 

saúde. 

Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996.  

Institui a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza 

Financeira – CPMF. 

Art. 18 - O produto da arrecadação da contribuição de que trata esta Lei será destinado integralmente ao Fundo 

Nacional de Saúde, para financiamento das ações e serviços de saúde, sendo que sua entrega obedecerá aos prazos e 

condições estabelecidos para as transferências.  

A questão solicita o produto de arrecadação da Cide – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente 

sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico 

combustível.  

Fonte:  

Art. 157 – Seção VI – Constituição Federal.   

Art. 18 - Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996... 
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Cargo: Analista Técnico de Políticas Sociais 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

1 3 2 5 

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

A alternativa “A) apresenta um saber legitimado, expõe e explica informações sobre o assunto em questão, além de 
avaliar ideias de modo objetivo. ” é considerada correta. De acordo com a estrutura textual apresentada, trata-se de 
uma dissertação-expositiva que apresenta um saber já construído e legitimado. Apresenta informações sobre a Reforma 
Psiquiátrica, expõe, reflete, explica e avalia ideias de modo objetivo. Em trechos - do último parágrafo - como “A 
Reforma Psiquiátrica é processo político e social complexo, ” e “é no cotidiano da vida das instituições, dos serviços e 
das relações interpessoais que o processo da Reforma Psiquiátrica avança, marcado por impasses, tensões, conflitos e 
desafios. ” é possível identificar a avaliação de ideias através de conceitos como “complexo”, “avança marcado por 
tensões, desafios...” A alternativa “D) a presença de verbos de ligação e emprego de orações coordenadas justapostas 
indicam uma estrutura predominantemente descritiva. ” não pode ser considerada correta. O texto descritivo é um tipo 
de texto que envolve a descrição de algo, seja de um objeto, pessoa, animal, lugar, acontecimento, e sua intenção é, 
sobretudo, transmitir para o leitor as impressões e as qualidades de algo. Em outras palavras, o texto descritivo capta as 
impressões, de forma a representar a elaboração de um retrato, como uma fotografia revelada por meio das palavras. 
Para tanto, alguns aspectos são de suma importância para a elaboração desse tipo textual, desde as características 
físicas e/ou psicológicas do que se pretende analisar, a saber: cor, textura, altura, comprimento, peso, dimensões, 
função, clima, tempo, vegetação, localização, sensação, localização, dentre outros. Tal procedimento não pode ser 
identificado no texto em análise. A alternativa “E) através de uma reflexão sobre o tema apresentado, o ponto de vista 
do enunciador é declarado em primeira pessoa, havendo interação entre os fatos abordados. “ não pode ser 
considerada correta, pois, não há em momento algum, emprego do discurso em primeira pessoa (eu, nós). A alternativa 
“B) é apresentada uma visão crítica do tema, apresentando-o como algo que pode gerar diferentes versões sobre os 
fatos em análise. ” não pode ser considerada correta, pois, não há crítica em relação ao tema “reforma psiquiátrica”, 
mas sim uma exposição em que algumas ideias são avaliadas objetivamente. A alternativa “C) assegura um tipo de 
atitude coercitiva através dos recursos linguísticos empregados tais como modo verbal e linguagem empregada. ” não 
pode ser considerada correta, pois, os textos prescritivos são o tipo que asseguram um tipo de atitude coercitiva, por 
exemplo, os editais dos concursos, contratos e leis.   
Fonte: 

 O próprio texto.   

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 Platão e Fiorin. Para entender o texto – Leitura e redação. Ed. Ática.  

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

2 4 3 3 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para alternativa B. 

A alternativa “E) A preposição “de” em “da Reforma Sanitária” admite substituição pela preposição “a” mantendo-se a 

correção gramatical e o sentido original.” Não pode ser considerada correta, pois, em “Embora contemporâneo da 

Reforma Sanitária” haveria correção ao substituir a preposição “de” pela preposição “a”, gerando o fato de ocorrência 

de crase, fato não considerado na alternativa.  A alternativa “B) O conector “pela” pode ser substituído, considerando 

seu sentido e devidas adaptações, pela expressão “em prol de”.” Deve ser considerada correta. Em “Embora 

contemporâneo da Reforma Sanitária, o processo de Reforma Psiquiátrica brasileira tem uma história própria, inscrita 

num contexto internacional de mudanças pela superação da violência asilar. ” a expressão “em prol de” significa “em 

favor de”, mesmo significado de “pela” em “mudanças pela superação da violência asilar”, ou seja, “Embora 

contemporâneo da Reforma Sanitária, o processo de Reforma Psiquiátrica brasileira tem uma história própria, inscrita 

num contexto internacional de mudanças em favor da (em prol da) superação da violência asilar. ” A alternativa “D) Com 

as devidas adaptações, o conectivo “embora” poderia ser substituído pela expressão “ainda se” mantendo-se o mesmo 

sentido original. ” não pode ser considerada correta, pois, em “Embora contemporâneo da Reforma Sanitária, o 

processo de Reforma Psiquiátrica brasileira tem uma história própria, inscrita num contexto internacional de mudanças 

pela superação da violência asilar. ” a conjunção “embora” expressa uma relação concessiva que introduz uma 
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informação vista como fato real, já “ainda se” representa concessão como hipótese ou irrealidade. A alternativa “C) A 

preposição “em” empregada em “num contexto internacional” denota uma nova forma assumida pelo termo regido. ” 

não pode ser considerada correta, pois, o termo regido é “contexto internacional” em que não há forma diferente 

assumida em virtude do emprego da preposição “em”. 

Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

3 5 1 4 

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

A alternativa “E) a complexidade da Reforma Psiquiátrica se deve ao fato de haver um envolvimento de vários 

segmentos da sociedade causando, tal fato, um elevado índice de questões problemáticas recorrentes a serem 

analisadas e tratadas. ” não pode ser considerada correta. Apenas a primeira parte da afirmativa está correta, de acordo 

com o texto: “A Reforma Psiquiátrica é processo político e social complexo, composto de atores, instituições e forças de 

diferentes origens, e que incide em territórios diversos, nos governos federal, estadual e municipal, nas universidades, 

no mercado dos serviços de saúde, nos conselhos profissionais, nas associações de pessoas com transtornos mentais e 

de seus familiares, nos movimentos sociais, e nos territórios do imaginário social e da opinião pública.” Não há, porém, 

informação de que tal fato seja o causador de um “elevado índice de questões problemáticas”. A alternativa “C) sendo 

caracterizada como um conjunto de transformações, a Reforma Psiquiátrica tem suas conquistas percebidas de forma 

efetiva através de práticas diárias institucionais, sociais e pessoais.” foi considerada correta, pois, de acordo com o 

trecho  “A Reforma Psiquiátrica é processo político e social complexo, composto de atores, instituições e forças de 

diferentes origens,(institucionais, sociais e pessoais) e que incide em territórios diversos, nos governos federal, estadual 

e municipal, nas universidades, no mercado dos serviços de saúde, nos conselhos profissionais, nas associações de 

pessoas com transtornos mentais e de seus familiares, nos movimentos sociais, e nos territórios do imaginário social e 

da opinião pública. Compreendida como um conjunto de transformações de práticas, saberes, valores culturais e sociais, 

é no cotidiano da vida das instituições, dos serviços e das relações interpessoais que o processo da Reforma Psiquiátrica 

avança, marcado por impasses, tensões, conflitos e desafios.” Quando se afirma que as conquistas podem ser 

percebidas de forma efetiva significa dizer que podem ser percebidas de forma concreta, real, ativa. A alternativa “D) o 

processo da Reforma Psiquiátrica carece de transformações, mudança da mentalidade atual em várias esferas de 

atuação tanto públicas quanto privadas com ênfase em instituições governamentais federal, estadual e municipal. ” não 

pode ser considerada correta, pois, no trecho transcrito anteriormente pode-se afirmar que não há referência a 

qualquer tipo de ênfase quanto a mudanças em um setor de modo mais intenso do que em outro. A alternativa “A) a 

sequência “impasses, tensões, conflitos e desafios” reflete a complexidade do assunto tratado através de seu sentido 

polissêmico e ambíguo. ” não pode ser considerada correta, pois, não há ambiguidade - ambiguidade é a qualidade ou 

estado do que é ambíguo, ou seja, aquilo que pode ter mais do que um sentido ou significado deixando, muitas vezes, 

dúvida pela falta de clareza – o que não ocorre no emprego das palavras citadas na alternativa “A”.   

Fonte: 

 O próprio texto.  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva.  

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

4 1 5 2 

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

O conteúdo da alternativa a que se refere o recorrente pertence à alternativa E) “oferecer novas possibilidades de vida 

para as pessoas”.  e não à D) “lembrar que a reforma psiquiátrica não se reduz à lei”. conforme afirma o recorrente. O 

enunciado da questão explicita a frase que seria considerada: A manchete de 05/01/2017 “Bombeiros resgatam homem 

que caiu no Rio Tamanduateí”, publicada em http://g1.globo.com/, apresenta o emprego do pronome relativo “que”, 

sintaticamente a mesma função que tal pronome exerce na manchete pode ser identificada através do destacado em” 

não havendo necessidade da exposição do referente texto em sua íntegra. Quanto à pontuação empregada no 

enunciado, o sinal de aspas cumpre o papel de destacar a manchete em análise. A alternativa “D) “lembrar que a 
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reforma psiquiátrica não se reduz à lei”.” foi considerada correta. De acordo com o enunciado da questão, deveria ser 

assinalada a alternativa em que o termo destacado apresentasse a mesma função sintática do “que” destacado na 

manchete. Em “Bombeiros resgatam homem que caiu no Rio Tamanduateí” o “que” é classificado sintaticamente como 

sujeito da oração, do verbo “caiu”. O mesmo ocorre na alternativa “D” em que o destacado “ a reforma psiquiátrica é 

sujeito de “não se reduz”. Por este motivo a alternativa “A” também não pode ser considerada correta, pois o termo 

sublinhado não exerce a função sintática de sujeito da frase. A alternativa “B) “Dias após o Brasil perder Antonio 

Lancetti”.” não pode ser considerada correta, pois, o termo destacado tem função sintática de objeto direto, 

complemento verbal direto de “perder”. 

Fonte: 

 Prova aplicada  

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

5 2 4 1 

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

Na questão 05 o objeto da questão é a causa para o emprego do acento grave indicativo de crase e não outro de acordo 

com o enunciado:  O emprego do sinal indicativo de crase, no trecho destacado, justifica-se pela exigência da preposição 

pelo termo regente e pela presença de artigo feminino”. A alternativa “D) apenas nas duas primeiras ocorrências. ” não 

pode ser considerada correta, pois, em “não se reduz à lei ou às portarias ministeriais. Constrói-se cotidianamente no 

fazer e criar permanente de novas relações de cuidado e solidariedade às pessoas em sofrimento. ” (2º§) ” as três 

ocorrências se devem à exigência da preposição do termo regente e à presença de artigo feminino: reduz = termo 

regente, à lei = artigo feminino + preposição, às portarias = artigo feminino + preposição, solidariedade = termo regente, 

às pessoas = artigo + preposição 

Fonte: 

 Enunciado da questão.  

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

6 8 10 7 

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

Sabe-se que Ana fez suas entregas e depois constatou que haviam sobrados 125 doces, assim: 

Número total de doces: x 

Entregue na primeira encomenda: 2𝑥/7 

Sobrou: 5𝑥/7 

Entregue na segunda encomenda: 3/5 ∗  5𝑥/ 7 =  15𝑥 / 35 =  3𝑥 /7  

Sobrou: 5𝑥/ 7 –  3𝑥 / 7 =  2𝑥/7  

Entregue na terceira encomenda: 1/4 ∗  2𝑥/ 7 =  𝑥/ 14  

Sobrou: 4𝑥/14 –  𝑥/14 =  3𝑥/14 

Entregue na quarta encomenda: 7/12 ∗  3𝑥/14 =  𝑥/8 

Restante: 3𝑥/14 –  𝑥/8 =  5𝑥/56 =  125 

5𝑥 =  7000 

𝑥 =  1400 

Como 125 não estavam nas encomendas, logo: 

1400 –  125 =  1275  

1275 . 0,8 =  𝑅$1020,00 de lucro com os doces das encomendas. 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

8 10 7 9 

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

A questão está com conteúdo previsto em edital como conjuntos: as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 

operações entre conjuntos, união, interseção e diferença e Conjuntos numéricos, além disso porcentagem é apenas uma 

representação de uma fração. 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

9 6 8 10 

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

Sabe-se que a soma dos 3 primeiros termos dessa sequencia é 126, assim: 

x2 – 3x + 2 + 6x + 4 + 4x = 126 

x2 + 7x – 120 = 0 

∆= 49 + 480 = 529 

x = 
−7 ±23

2
 = -15 ou 8 

Como x é positivo, logo: x = 8 

Observando a sequencia, sabe-se que a mesma se repete a partir do 5° termo assim: 

45 / 4 = 44 e sobra 1. Logo, o 45° termo é equivalente ao primeiro termo da sequencia, assim: 

x2 – 3x  + 2 = 82 – 3.8 + 2  

64 – 24 + 2 = 42 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

10 7 9 6 

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

A questão está com conteúdo previsto em edital como Regra de três simples e composta, além disto, porcentagem é 

apenas uma representação de uma fração. 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

11 14 13 12 

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

O edital nº 7 de 25 de novembro de 2016 (retificado conforme edital nº 9 em 22/12/2016) do concurso público em 

questão apresenta o seguinte texto para o conteúdo de noções de informática: 

“Conceito de internet e intranet e principais navegadores. Principais aplicativos comerciais para edição de textos e 

planilhas,  para  correio eletrônico,  para  apresentações  de  slides  e  para  geração de  material escrito, visual e sonoro, 

entre outros. Rotinas de proteção e segurança. Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso.” 

Logo se pode inferir que o conteúdo abordado na questão (Microsoft Office Word 2007) está abarcado dentro do 

conteúdo: “Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas”, previamente determinado no edital do 

processo. 

O comando da questão solicita a análise de três afirmativas sobre a ferramenta Word 2007. As afirmativas FALSAS serão 

detalhadas a seguir. 

 “Equação, símbolo e objeto são recursos disponíveis no grupo Símbolos da guia Inserir”, pois apenas os recursos 

equação e símbolo pertencem ao grupo Símbolos. O recurso Objeto está presente no grupo Texto da guia Inserir 

conforme é demonstrado na imagem abaixo: 
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 “O recurso atualizar sumário está disponível no grupo Índice da guia Referências”, pois o recurso atualizar 

sumário está localizado no grupo Sumário da guia Referências conforme é demonstrado na imagem abaixo: 

 
Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso improcedente mantendo a decisão do gabarito 

preliminar. 

Fonte: Ferramenta Microsoft Office Word 2007 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 15 14 14 

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

O edital nº 7 de 25 de novembro de 2016 (retificado conforme edital nº 9 em 22/12/2016) do concurso público em 

questão apresenta o seguinte texto para o conteúdo de noções de informática: 

“Conceito de internet e intranet e principais navegadores. Principais aplicativos comerciais para edição de textos e 

planilhas,  para  correio eletrônico,  para  apresentações  de  slides  e  para  geração de  material escrito, visual e sonoro, 

entre outros. Rotinas de proteção e segurança. Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso.” 

Logo se pode inferir que o conteúdo abordado na questão (Microsoft Office Word 2007) está abarcado dentro do 

conteúdo: “Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas”, previamente determinado no edital do 

processo. 

O comando da questão aborda o recurso Iniciar mala direta (grupo iniciar mala direta da guia correspondências) na 

ferramenta Word 2007. Dentre as alternativas de resposta apresentadas, a única que não apresenta uma opção válida 

para o recurso é o item Memorandos conforme pode ser observado na imagem do recurso em questão na ferramenta: 

 
Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso improcedente mantendo a decisão do gabarito 

preliminar. 

Fonte: Ferramenta Microsoft Office Word 2007 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

13 12 11 15 

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

O edital nº 7 de 25 de novembro de 2016 (retificado conforme edital nº 9 em 22/12/2016) do concurso público em 

questão apresenta o seguinte texto para o conteúdo de noções de informática: 

“Conceito de internet e intranet e principais navegadores. Principais aplicativos comerciais para edição de textos e 

planilhas,  para  correio eletrônico,  para  apresentações  de  slides  e  para  geração de  material escrito, visual e sonoro, 

entre outros. Rotinas de proteção e segurança. Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso.” 

Logo se pode inferir que o conteúdo abordado na questão (Microsoft Office Excel 2007) está abarcado dentro do 

conteúdo: “Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas”, previamente determinado no edital do 

processo. 

O comando da questão aborda o grupo Ferramenta de dados da guia Dados na ferramenta Excel 2007. Dentre as 

alternativas de resposta apresentadas, a única que não apresenta um recurso válido para o grupo/guia em questão é a 

opção Consistência de funções conforme pode ser observado na imagem abaixo: 

 
Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso improcedente mantendo a decisão do gabarito 

preliminar. 

Fonte: Ferramenta Microsoft Office Excel 2007 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

14 13 15 11 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

O comando da questão especifica que deve ser considerada a ferramenta Microsoft Office Excel 2007 em sua 

configuração padrão, porém não especifica de maneira formal que deve ser considerada a versão com o idioma 

Português do Brasil. 

A omissão desse comando prejudicou a análise da quarta assertiva (SQRT retorna a raiz quadrada de um número) que no 

gabarito preliminar ela foi considerada FALSA (Na versão em português o nome do comando que realiza o procedimento 

é RAIZ), porém se considerar a versão do aplicativo com idioma Inglês, o nome da função que efetua o mesmo 

procedimento é SQRT o que torna a assertiva correta. 

Com a “dupla interpretação” gerada a sequência passaria a ser: V, V, F, V, F, V que não é compreendida por nenhuma 

alternativa de resposta. Por entender que o erro material prejudica a compreensão e o resultado do item a banca decide 

pela procedência do recurso com a sua consequente anulação. 

Fonte: Ferramenta Microsoft Office Excel 2007 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

15 11 12 13 

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

O edital nº 7 de 25 de novembro de 2016 (retificado conforme edital nº 9 em 22/12/2016) do concurso público em 

questão apresenta o seguinte texto para o conteúdo de noções de informática: 

“Conceito de internet e intranet e principais navegadores. Principais aplicativos comerciais para edição de textos e 

planilhas,  para  correio eletrônico,  para  apresentações  de  slides  e  para  geração de  material escrito, visual e sonoro, 

entre outros. Rotinas de proteção e segurança. Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso.” 

Logo se pode inferir que o conteúdo abordado na questão (Internet Explorer 11) está abarcado dentro do conteúdo: 

“Conceito de internet e intranet e principais navegadores”, previamente determinado no edital do processo. 
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O comando da questão solicita a indicação da alternativa que não apresenta uma relação válida para a tecla de atalho x 

funcionalidade do comando. Dentro dessa perspectiva a única alternativa incorreta é a que afirma: “Ctrl+B é utilizado 

para salvar a página atual”, pois a tecla de atalho utilizada para realizar a funcionalidade descrita é: Ctrl + S. 

Segundo “a ajuda” disponibilizada em meio eletrônico pelo fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT) todas as 

outras alternativas apresentam uma correta relação para tecla de atalho x funcionalidade. 

Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso improcedente mantendo a decisão do gabarito 

preliminar. 

Fonte: https://support.microsoft.com/pt-br/help/15357/windows-internet-explorer-11-keyboard-shortcuts 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

16 18 17 18 

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

Prova Branca: 

A formação de recursos humanos junto ao Sistema Único de Saúde também é uma aplicação e realidade junto a 

organização do sistema.  A Coordenação da Política de Recursos Humanos/SPS e o PROFAE/SIS, recentemente, 

desencadearam e coordenam um processo de articular as iniciativas dos diferentes setores do Ministério da Saúde para 

a formação profissional em saúde, nas várias habilitações requeridas. São exemplos destes movimentos: a formação em 

nível médio para a Vigilância Sanitária, e o Proformar desenvolvido pela Fundação Nacional de Saúde, em parceria com a 

ENSP e a metodologia já desenvolvida para a formação de Técnicos de Saúde Bucal. Outra iniciativa fundamental na área 

de preparação de pessoal diz respeito a estruturação de estratégias de educação continuada oferecidas aos profissionais 

de rede de serviços que não estejam obrigatoriamente envolvidos nas equipes de saúde da Família. 

Fonte Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Coordenação Geral da Política de Recursos Humanos. 

Política de Recursos Humanos para o SUS: balanço e perspectivas / Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde, 

Coordenação-GeraI da Política de Recursos Humanos. - Brasília: Ministério da Saúde, 2003. 

Prova Azul: 

No artigo 6 da Lei 8080 de 1990, lê-se: 

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 

A execução de ações... 

d) Inclusive farmacêutica 

A questão não solicitava descrição da relevância do profissional farmacêutico e todas as ações que ele pode desenvolver 

como profissional de saúde e nem a definição de assistência farmacêutica.  

Fonte: Lei 8080 de 1990. Artigo 6º 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

18 19 16 20 

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

Prova Branca: 

No texto do artigo constitucional citado na questão, está claro que a participação das instituições filantrópicas de forma 

complementar “ tem prioridades junto ao SUS”. O que na alternativa E não condiz com essa situação. 

Fonte: Brasil. Constituição Federal. Artigos 196 a 200. 

 

Prova Verde: 

O Recurso aborda que a alternativa implícita ao capital estrangeiro está correta, porém, segundo o artigo 199: 

§ 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 

lucrativos. 

§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, 

salvo nos casos previstos em lei.  

Vê-se que não foi citado os casos previstos em Lei, logo a alt. está incorreta. 
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Fonte: Brasil. Constituição Federal. Artigo 199. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

19 17 20 16 

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

O recurso afirma que a definição de Atenção Primária (um modelo, projeto e aplicação de saúde seguido pelo SUS) é o 

mesmo que Conselho de Saúde. Não há nenhuma comparação dos termos, sendo que os conselhos são órgãos 

colegiados que servem para supervisionar e avaliar as políticas que compõe o SUS.  

Fonte. Brasil. Ministério da Saúde. Conselhos de saúde: a responsabilidade do controle social democrático do SUS / 

Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

20 16 19 17 

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

Todos os itens citados nas alternativas estão corretos, e podem ser vistos na lei 8142 de 1990. Independente de raça, 

etnia, ou presença ou não de doenças prévias. Sendo assim mantém-se o gabarito descrito. 

Fonte: Lei 8142 de 1990. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

21 23 22 24 

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

O recurso sustenta que a questão não oferece resposta, contudo, nos termos da Lei n. 8.666/93, art. 7º, a sequência é a 

apresentada na assertiva “C”. 

Fonte: Lei n. 8.666/93 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

22 24 23 25 

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

O recurso sustenta que a questão não oferece resposta, contudo, nos termos da Lei n. 8.112/90, art. 17, a promoção não 

interrompe o tempo de serviço que será contado do próprio ato que promova o servidor, conforme afirmado na 

assertiva “E”. 

Fonte: Lei n. 8.112/90 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

23 25 21 23 

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

O recurso sustenta que a questão não oferece resposta. A assertiva “A” é falsa, pois conforme previsto o art. 96 da Lei 

8.112/90 determina que o mesmo dar-se-á com perda total da remuneração. A “B” é verdadeira, conforme art. 20, § 5º 

o estágio fica suspenso durante o afastamento. As assertivas “C” e “D” são falsas por interpretação lógica da assertiva 

“B”. A “E” é falsa porque a lei, nos termos do art. 96, não estabelece prazo para o afastamento. 

Fonte: Lei 8.112/90, arts. 20, § 5º e 96. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

24 21 25 22 

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

A questão refere-se à Lei n. 8.429/92. Esta norma cuida dos atos de improbidade administrativa que são classificados em 

três tipos distintos: art. 9º – enriquecimento ilícito; art. 10 – prejuízo ao erário; e art. 11 – atentado aos princípios. Não 

há enquadramento em mais de um tipo na norma. No caso, a situação descrita “utilizar, em obra ou serviço particular, 
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equipamentos e materiais de propriedade da Administração Pública” é expressamente caracterizada na norma como 

“enriquecimento ilícito”, nos termos do art. 9º.  

Fonte: Lei n. 8.429/92 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

25 22 24 21 

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

O recurso sustenta que a questão não oferece resposta, contudo, nos termos Decreto 1.171/94, a única penalidade 

aplicável pelo descumprimento ético é a censura. O Decreto não estabelece prazo de defesa nem determina instauração 

de processo disciplinar. O Código de ética aplica-se aos servidores públicos em sentido amplo e não apenas aos 

ocupantes de cargo público. O julgamento é feito no próprio órgão pela comissão de ética.  

Fonte: Decreto n. 1.171/94 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

26 31 29 32 

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

A questão refere-se à Convenção n. 169 da OIT e trata da expressão “povos interessados” que, nos temos do preâmbulo 

da Convenção, corresponde à população indígena e tribal. O recurso sustenta que a assertiva “D” também responde à 

questão, contudo, tal assertiva refere-se a toda a população de um país em que se situem tribos indígenas.  

Fonte: Convenção n. 169 da OIT 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

27 29 30 26 

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

O recurso sustenta que a assertiva “D” esteja correta, contudo, nos termos do art. 2º da Convenção n. 169 da OIT, a 

despeito de determinar a preservação da identidade dos povos interessados, não propõe o isolamento das tribos 

indígenas. 

Fonte: Convenção n. 169 da OIT 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

28 32 26 31 

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

A questão refere-se à Convenção n. 169 da OIT e pede que se marque a assertiva incorreta. Nos termos da convenção, 

os governos “devem” adotar medidas de preservação do meio ambiente dos territórios habitados pelos indígenas. O 

verbo “prescindir” significa “ser desnecessário”, o que torna a assertiva falsa. Todas as demais assertivas constam 

expressamente da convenção e estão corretas em face do enunciado. 

Fonte: Convenção n. 169 da OIT 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

29 30 28 27 

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

A questão refere-se à Convenção n. 169 da OIT e pede que se marque a assertiva que apresenta corretamente o 

conceito de “terras”. A alternativa resposta é exata e expressamente o disposto no art. 13 da convenção, portanto, não 

há qualquer outra interpretação possível para o enunciado proposto. 

Fonte: Convenção n. 169 da OIT 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

30 33 27 34 

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

A questão refere-se a conhecimentos gerais de Estado e Sociedade Civil, exigindo conhecimento meramente nocional de 
Estado. Na elaboração de políticas sociais o candidato precisa saber distinguir entre institutos meramente estatais 
(fundações públicas) e institutos em que a sociedade participa. O orçamento e o conselho participativos, por óbvio, 
demandam a participação popular na aprovação de políticas sociais, assim como o plebiscito, que é uma consulta à 
população, amplamente alardeada pelos veículos de comunicação. A parceria público-privada, o próprio nome já traduz 
a ideia de participação da iniciativa privada.  
Fonte: Noções basilares de Estado e políticas sociais. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

31 28 33 29 

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

A questão refere-se a conhecimentos gerais de Estado e Sociedade Civil, exigindo conhecimento meramente nocional de 

Estado. Na elaboração de políticas sociais o candidato precisa saber quais atividades podem ser prestadas diretamente 

pela sociedade. Há diversas entidades privadas que realizam atividade de assistência social, contudo, o poder de polícia, 

a atividade jurisdicional, e a atividade legislativa são indelegáveis. 

Fonte: Noções basilares de Estado e políticas sociais. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

32 34 35 33 

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

A questão apresenta, em linguagem cotidiana, noções do contexto brasileiro de Estado e políticas sociais. A alternativa-
resposta apresenta de forma bastante explícita o erro: é de conhecimento comezinho que o Sistema Único de Saúde 
atende todos os níveis de complexidade no atendimento ambulatorial, farmacêutico, hospitalar. 
Fonte:  

 POLÍTICAS SOCIAIS NO BRASIL: ORGANIZAÇÃO, ABRANGÊNCIA E TENSÕES DA AÇÃO ESTATAL José Celso Cardoso 

Jr. Luciana Jaccoud.   

 Acessível em: ea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/Cap_5-10.pdf 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

33 27 34 28 

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

O recurso sustenta que a questão não apresenta resposta. A assertiva “A” é falsa pois as ONG’s não são órgãos públicos. 
As assertivas “B” e “C” também são falsas pois estas entidades são “privadas”. A assertiva “E” é falsa porque as ONG’s 
não detêm os poderes de formular, implantar e fiscalizar as políticas sociais. 
Fonte: Noções de Organizações Não Governamentais 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

34 35 32 35 

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

A questão aborda noções de auditoria, compatível com nível superior de conhecimento exigível de um analista técnico 

de políticas sociais. O item I é falso, posto que também deve abranger o componente de monitoramento. O item II é 

falso, pois os relatórios “devem” demonstrar os critérios de análise utilizados, as causas, etc. O item III corresponde a 

um conceito válido de avaliação de riscos. 

Fonte:http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/instrucoes-normativas/in_cgu_24_2015.pdf 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

35 26 31 30 

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

A questão aborda noções de auditoria, compatível com nível superior de conhecimento exigível de um analista técnico 

de políticas sociais. O item II é falso, posto que as evidências circunstanciais são subjetivas e não servem ao 

embasamento de uma não conformidade. O item III é falso, pois a descrição refere-se à análise de resultados. O item I 

corresponde ao conceito de auditoria de conformidade. 

Fonte: http://sna.saude.gov.br/download/LivroAuditoriaSUS_14x21cm.pdf 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

36 41 39 37 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa E. 

Considerando que a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas prevê que os dados gerados nos serviços 

de referência da rede do SUS sejam encaminhados para os distritos para compor os dados do SIASI, é correto afirmar 

que: na perspectiva de Vigilância em Saúde da população indígena, foi criado um sistema de informações, o Sistema de 

Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI), para acompanhar as ações de saúde desenvolvidas no âmbito dos 

níveis primários, secundários e terciários nas redes de atenção à saúde indígena. A Política Nacional de Atenção à Saúde 

dos Povos Indígenas organizou os Distritos Sanitários Especiais Indígenas e cada distrito é organizado em uma rede de 

serviços de atenção básica de saúde (que corresponde ao nível primário de atenção à saúde) dentro das áreas indígenas, 

integrada e hierarquizada com complexidade crescente e articulada com a rede do Sistema Único de Saúde. Afirma 

ainda que a maioria dos agravos à saúde deverão ser resolvidas nesse nível. O acesso aos níveis secundários e terciários 

devem (que correspondem à média e alta complexidade) deve ser feita por referência, contra-referência da rede de 

serviços do SUS. Desta forma, o gabarito deve ser alterado para alternativa E.  

Fonte: Brasil. Fundação Nacional de Saúde. Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. - 2ª edição - 

Brasília: Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde, 2002. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

37 40 41 36 

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

O tema abordado na questão corresponde ao assunto Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, tema 

este contemplado no edital deste concurso, que poderá ser observado em BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Política 

Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. - 2ª edição - Brasília: Ministério da Saúde. Fundação Nacional de 

Saúde, 2002. 

 Fonte: Brasil. Fundação Nacional de Saúde. Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. - 2ª edição - 

Brasília: Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde, 2002. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

38 42 40 41 

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

A Portaria do Ministério da Saúde Nº 254/2002, define em sua organização: “os polos-base são a primeira referência 

para os agentes indígenas de saúde que atuam nas aldeias. Podem estar localizados numa comunidade indígena ou num 

município de referência. Neste último caso, correspondem a uma unidade básica de saúde, já existente na rede de 

serviços daquele município. A maioria dos agravos à saúde deverão ser resolvidas nesse nível.”. 

Desta forma, o gabarito da questão está correto: alternativa A 

Fonte: Brasil. Fundação Nacional de Saúde. Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. - 2ª edição - 

Brasília: Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde, 2002. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

39 38 36 40 

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

O tema que trata a questão, Lei Arouca, faz parte da lei orgânica da saúde Lei 8.080/90 que é assunto relacionado com a 

evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) 

arcabouço legal do SUS, assunto previsto no conteúdo programático deste concurso. 

Fonte: Edital do concurso.   

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

40 43 37 38 

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

Sustenta o recurso que a primeira afirmativa da questão está incompleta e não cita o CAPUT do art. 4º. Ocorre que a 

assertiva é o que afirma o art. 4º da Lei 8.080/90 e apesar de ter citado apenas a Lei 8.080/90 e ser cópia fiel do artigo, a 

afirmativa não altera o sentido do que afirma tal artigo. Portanto, não está incorreta.  

Fonte: LEI 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm. Acesso em: 29/12/2016. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

41 37 38 39 

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

O assunto abordado na questão refere à criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPS) e faz parte do assunto 

“evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil”, que faz parte do conteúdo programático do edital 

deste concurso. A medicina previdenciária foi uma das bases das políticas de saúde adotadas pelo governo de Getúlio 

Vargas no período de 1930-1945.   

A Lei Eloy Chaves abordada no enunciado da questão corresponde ao Decreto Nº 4.682/1923 que criou, em cada uma 

das empresas de estradas de ferro existentes no país, uma caixa de aposentadoria e pensões para os respectivos 

empregados. Os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) descenderam das Caixas de Aposentadoria e Pensões 

(CAPs), que, instituídas pela Lei Elói Chaves, de janeiro de 1923, ofereciam o benefício da aposentadoria a muito poucos 

trabalhadores.  

A Fundação Getúlio Vargas afirma em seu acervo o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

(INAMPS) “A política previdenciária de saúde teve origem na criação das primeiras instituições de proteção social, as 

caixas de aposentadoria e pensões (CAPs), instituídas pela Lei Elói Chaves em 1923, cujo artigo 9º, parágrafo 1º, 

estabelecia o direito dos contribuintes “a socorros médicos em caso de doença em sua pessoa ou pessoa de sua família”. 

No mesmo artigo, o parágrafo 2º garantia o direito “a medicamentos obtidos por preço especial”. Disponível em: 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/instituto-nacional-de-assistencia-medica-da-

previdencia-social-inamps.   

Considerando tudo que foi exposto, o gabarito da questão deve ser mantido 

Fonte:  

 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS). 

Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/instituto-nacional-de-assistencia-

medica-da-previdencia-social-inamps Acesso em: 03/03/2017. 

 GIOVANELLA, Lígia, et al. Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. 2ª ed. rev. e amp. Rio de Janeiro: Editora 

Fiocruz, 2012. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

42 44 45 42 

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

As conferências de saúde foram instituídas como mecanismo do governo federal articular-se e conhecer ações 

desenvolvidas pelos estados nas áreas de educação e saúde. A 2ª Conferência de Saúde aconteceu no ano de 1950. A 

questão aborda a criação do Ministério da Saúde independente da área da educação que foi um grande marco no ano 

de 1953 (período logo após a realização da 2ª Conferência Nacional de Saúde). Naquela época, o ministério da saúde era 

vinculado ao ministério da educação.  O segundo governo de Getúlio Vargas (1951-1954) foi marcado com a criação do 

Ministério da Saúde independente da área da educação. Considerando que as conferências de saúde representam um 

importante momento de avaliação da situação da saúde no país e de formulação de diretrizes para as políticas públicas 

no setor, trata-se portanto de um assunto que faz parte do conhecimento da evolução histórica da organização do 

sistema de saúde no Brasil (assunto previsto no conteúdo programático do edital deste concurso). A 1ª Conferência 

Nacional de Saúde foi realizada em novembro de 1941, por proposição de Gustavo Capanema, data que pode ser 

comprovada em literatura.  

O comando da questão é: “A criação do Ministério da Saúde independente da área da educação foi um grande marco no 

ano de 1953 e que aconteceu após a realização da:”. Se o Ministério da Saúde independente do Ministério da Educação 

ocorreu em 1953, como pode ser comprovado nas literaturas, citadas na fonte e no site 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/historico, é possível concluir que esse fato histórico ocorreu 

após a realização da 2ª Conferência Nacional de Saúde, que corresponde à alternativa B. 

Fonte:  

 Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. As Conferências Nacionais de Saúde: Evolução e perspectivas. 

/ Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2009. Disponível em: 

http://www.conass.org.br/conassdocumenta/cd_18.pdf. Página 12. 

 FIOCRUZ: Linha do tempo das Conferências Nacionais de Saúde. Disponível em: https://portal.fiocruz.br/pt-

br/linhadotempo_conferenciasdesaude#1967.  

 GIOVANELLA, Lígia, et al. Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. 2ª ed. rev. e amp. Rio de Janeiro: Editora 

Fiocruz, 2012. Pág. 304. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

43 39 44 45 

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

A afirmação “A” refere-se ao princípio da integralidade da assistência que é entendida como um conjunto articulado e 

contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis 

de complexidade do sistema. O princípio da igualdade na assistência à saúde reitera que não pode existir discriminação 

no acesso aos serviços de saúde, ou seja, não é aceitável que somente alguns grupos, por motivos relacionados a renda, 

cor, gênero ou religião, detenham acesso a determinados serviços de saúde e outros não. Portanto a afirmação A não 

corresponde ao princípio da igualdade na assistência à saúde. 

A afirmação B relaciona-se corretamente com a diretriz de descentralização político-administrativa. Portanto, a 

associação III – B está correta. 

A afirmação C faz referência ao princípio da universalidade de acesso em todos os níveis de assistência, porém, o acesso 

universal é a expressão de que todos têm o mesmo direito de obter as ações e os serviços de que necessitam, 

independentemente de complexidade, custo e natureza dos serviços envolvidos. Ao afirmar que o acesso às ações e 

serviços de saúde é diferenciado dependendo das condições socioeconômicas dos indivíduos e da sua inserção no 

mercado de trabalho está ferindo o princípio da igualdade. A associação I – C não está correta. 

A associação correta corresponde à alternativa B.  

Fonte: GIOVANELLA, Lígia, et al. Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. 2ª ed. rev. e amp. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 

2012 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

44 45 42 43 

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

As razões recursais indicam a letra B como resposta correta para questão. Essa é a resposta que foi divulgada no 

gabarito. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

46 48 47 46 

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

Sustenta o recurso a falta de uma resposta correta na questão. Sustenta ainda, baseando-se em vários autores, a 

discordância com relação ao gabarito oficial da questão. Cumpre ressaltar que os cinco pilares básicos que sustentam a 

Administração Estratégica, segundo Chiavenato (2014, p.564), são: Estratégia (é o "como" a organização se comporta), 

Competências (constituem a "energia" que alimenta o processo), Recursos (são os "meios" utilizados), Cultura (são as 

crenças que definem o "por que" do processo) e Estrutura (constitui a base, a plataforma onde se assenta a estratégia), 

portanto, a alternativa "A" está em conformidade com a literatura utilizada (Chiavenato, 2014). Assim, decide-se pelo 

indeferimento dos recursos e pela manutenção do gabarito oficial.  

Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos Tempos: os novos horizontes em administração. 3. ed. - 

Barueri, SP: Manole, 2014. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

47 49 50 49 

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

Sustenta o recurso que na questão, a alternativa correta seria a letra "D", no entanto, conforme literatura considerada 

"reconhecida" para a pesquisa e o desenvolvimento de questões que abordam a cultura organizacional (Idalberto 

Chiavenato) a resposta correta é a alternativa "B", onde os valores "são relevantes e importantes para as pessoas e que 

definem as razões pelas quais as pessoas fazem o que fazem. Compreendem as filosofias, as estratégias e os objetivos", 

os artefatos " é o mais superficial, visível e perceptível. São coisas concretas que cada um vê, ouve ou sente. São 

produtos, serviços e padrões de comportamento" e as pressuposições básicas "constitui o nível mais íntimo, profundo e 

oculto da cultura organizacional. São as crenças inconscientes, percepções e sentimentos". Portanto, decide-se pelo 

indeferimento do recurso e pela manutenção do gabarito oficial.  

Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2004 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

48 47 46 50 

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

Recurso prejudicado por não corresponder a questão. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

49 50 48 47 

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

Sustenta o recurso que na questão de existe um erro na divulgação do gabarito. No entanto, cumpre ressaltar que a 

alternativa correta está em conformidade com o gabarito oficial divulgado, sendo correta a alternativa "D" (2,1,3). As 

definições das necessidades de poder, afiliação e realização estão em conformidade com a literatura pesquisada para o 

desenvolvimento da questão (Chiavento, 2014). Assim, decide-se pelo indeferimento do recurso e pela manutenção do 

gabarito oficial. 

Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos Tempos: os novos horizontes em administração. 3. ed. - 

Barueri, SP: Manole, 2014 apud David MacClelland "Business drive and national achievement "Harvard Business Review, 

Jul.-Aug./1962, p.99-112. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

50 46 49 48 

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

Sustenta o recurso que na questão de existe mais de uma resposta correta. As razões recursais dispõem que, além da 

alternativa "A" (gabarito oficial), a alternativa "E" também poderia ser apontada como correta. No entanto, cumpre 

ressaltar que somente a alternativa "A" traz um efeito que não pode ser considerado como "negativo" do conflito no 

ambiente organizacional, mas sim positivo, sendo assim uma exceção ao que determina o comando da questão. Já a 

alternativa "E", é um efeito negativo, uma vez que o conflito pode provocar sentimentos de frustração, hostilidade ou 

tensão. É certo que a palavra "pode" dá o sentido prático de que o conflito "pode ou não" provocar consequências, 

entretanto, esta condição por si só não subtrai a condição negativa casos os efeitos mencionados aconteçam. Assim, 

decide-se pelo indeferimento do recurso e pela manutenção do gabarito oficial. 

Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos Tempos: os novos horizontes em administração. 3. ed. - 

Barueri, SP: Manole, 2014. 

 

 

Cargo: Contador 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

1 4 2 3 

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

A alternativa “E) no 1º§, depreende-se que o 2º período tem por objetivo explicar de forma direta e objetiva a citação 

feita anteriormente, sendo o mesmo suficiente para entendimento do assunto explorado no texto. ” é assinalada como 

a resposta requerida pelo enunciado. Em relação à citação anterior: “O direito à saúde tem custo. ” não há objetividade, 

mas sim subjetividade em “ “Mas isso não é um gasto, é um investimento”, disse hoje, segunda-feira (7) a ministra 

Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). ” demonstrando o 

ponto de vista da ministra Cármen Lúcia que será desenvolvido posteriormente.  A alternativa “A) para que as ofertas da 

indústria farmacêutica sejam colocadas à disposição, o principal fator defendido pelas autoridades citadas é essencial. ” 

não pode ser indicada como resposta para tal questão. O trecho “as evidências científicas devem ser o início de qualquer 

conversa. ” sintetiza a ideia apresentada no texto de que é necessário que a ciência seja considerada para que a real 

necessidade quanto à utilização de produtos farmacêuticos seja suprida não havendo qualquer tipo de fraude. A 

alternativa “D) a ocorrência de discordância entre decisões de justiça e a ciência pode ser considerada como fator 

gerador para um processo de transformação da situação apresentada. ” não pode ser considerada correta, pois, de 

acordo com o trecho “É um passo importante. Essa base de dados pode ajudar a reduzir o número de decisões judiciais 

em total dissonância com as evidências científicas da medicina. Todos perdem quando isso acontece. ” ocorre 

exatamente o oposto do que se afirma na alternativa. A discordância atrasa o processo de transformação da situação 

apresentada.  

Fonte: 

 O próprio texto.   

 Platão e Fiorin. Para entender o texto – Leitura e redação. Ed. Ática 

 
BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

2 5 1 4 

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

A alternativa “C) I, II e III. ” não pode ser considerada correta, pois, em “I. O vocábulo “mas” exerce função de termo que 

estabelece oposição à asserção da oração que o antecede. ” não há correção. A conjunção adversativa típica é “mas”. 

Ela expressa basicamente uma relação de contraste entre dois fatos ou ideias. Este valor contrastivo pode consistir: a) 
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em uma simples oposição de dois conteúdos: “A secretária dele é antipática, mas competente. ” b) na quebra de uma 

expectativa criada pela primeira proposição: O lutador era magrinho, mas derrubava todos os seus adversários. Em “O 

direito à saúde tem custo. Mas isso não é um gasto, é um investimento” o conteúdo introduzido pela conjunção “mas” 

não estabelece, portanto, uma oposição, mas um valor contrastivo. Em “III. Há um valor contrastivo manifesto pelo 

enunciador através de unidades de significado diferentes, apreendida a partir do contexto apresentado. ”, o vocábulo 

“manifesto” significa “Inegável; que não se consegue negar; que não pode ser contestado nem ocultado: uma opinião 

manifesta; ponto de vista manifesto. Que se percebe por meio de indícios ou evidências. ” Em “II. “Entretanto isso não é 

um gasto, mas um investimento. ” é um exemplo de possível reescrita para o 2º período sem que haja prejuízo 

semântico. ” há correção. A conjunção “entretanto” estabelece oposição. Acerca do conteúdo programático, tal questão 

foi elaborada abordando o conteúdo “sintaxe da oração e do período” previsto no edital divulgado.   

Fonte:  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva.  

 Platão e Fiorin. Para entender o texto – Leitura e redação. Ed. Ática.  

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

3 1 5 2 

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

A alternativa “A) “eficiência, eficácia e segurança” / praticabilidade, valência e amparo. ” não pode ser considerada 

correta. Considerando o contexto, tais significados alterariam o sentido original. Trecho em análise:  “É fundamental ter 

a certeza de que, para aquele pleito, existe evidência científica de que a droga é indicada para o paciente”, diz o 

bioquímico Luiz Fernando Lima Reis, diretor de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. “E, obviamente, essa 

indicação levou em conta eficiência, eficácia e segurança””. 

Praticabilidade: qualidade ou característica do que é praticável. ≠ eficiência: bom ou ideal para causar um resultado 

pretendido. 

Valência: préstimo, valor, serventia = eficácia: real produção de efeitos 

Amparo: apoio, arrimo, socorro ≠ segurança: assegurado de danos e riscos eventuais. A alternativa “B) “para aquele 

pleito, existe evidência científica” / há indício científico para tal demanda. ” foi considerada correta, pois: 

Pleito: litígio, demanda 

Evidência: aquilo que indica a existência de algo, indicação, indício.  

A alternativa “C) “uma decisão judicial não encontra amparo” / não encontra concisão uma deliberação legal. ” não pode 

ser considerada correta, pois, “amparo” e “concisão possuem significados diferentes.  Concisão é sinônimo de: exatidão, 

previsão, brevidade, laconismo. Amparo: Refúgio, abrigo. Ação de amparar; esteio, proteção, arrimo, auxílio.  

Fonte:  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.  

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

4 2 3 5 

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

A alternativa “E) V, V, V, F.” não pode ser considerada correta. A afirmação “O pronome empregado em “[...] quando 

isso acontece [...]” (3º§) faz referência à redução de uma situação inadequada relatada anteriormente. ” não é 

verdadeira.  

“É um passo importante. Essa base de dados pode ajudar a reduzir o número de decisões judiciais em total dissonância 

com as evidências científicas da medicina. Todos perdem quando isso acontece. ” (3º§) O que foi relatado anteriormente 

não foi uma situação inadequada, mas o oposto a isso. A redução do número de decisões judiciais em dissonância com 

as evidências científicas da medicina não é inadequada, mas adequada. Em “[...] os magistrados poderão consultá-la 
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antes de tomar decisões. ” (2º§) o pronome pessoal empregado introduz uma explicação em referência a um objeto 

introduzido anteriormente no discurso. ” também não há correção. A função do pronome oblíquo não é de explicar, mas 

sim de substituir um elemento já introduzido no discurso. A alternativa “C) V, V, F, F.” não pode ser considerada correta. 

A afirmativa “A substituição do pronome, elemento de coesão textual, “o” por “lhe” em “[...] o esquema a tempo de 

interrompê-lo. ” (5º§) não é facultativa considerando-se a manutenção da correção gramatical decorrente da mesma. ” 

está correta, pois, o pronome oblíquo lhe apenas pode ser usado como complemento indireto, o que não é o caso em 

análise.     

Fonte: 

 O próprio texto.  

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

5 3 4 1 

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

A alternativa “A) Tendo em vista a concordância com o sujeito, a expressão “poderia ter consumido” pode ser 

substituída por “consumiriam”.” não pode ser considerada. Em “Cada comprimido da droga fabricada pela empresa 

americana Aegerion Pharmaceuticals custa cerca de US$ 1.000 por dia. Essa história provocou um prejuízo de R$ 9,5 

milhões à Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Poderia ter consumido R$ 40 milhões se as autoridades não 

tivessem percebido o esquema a tempo de interrompê-lo. ” (5º§) a expressão “poderia ter consumido” tem como 

sujeito “essa história”, singular. Portanto, a formal verbal “consumiriam”, plural, estaria incorreta. A alternativa “D) Nas 

orações compostas por locuções verbais, não ocorre o preenchimento do lugar sintático do sujeito, sendo assinalada sua 

existência pela flexão verbal. ” não pode ser considerada correta, pois, em “as autoridades não tivessem percebido o 

esquema” é possível identificar o sujeito “as autoridades” mesmo diante do emprego de “tivessem percebido”.  

Fonte: Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Ed. Lucerna. Rio de Janeiro, 2009. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

6 8 7 10 

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

8g+8m+4p=54            16g-8g=82-54  => 8g=28 => g=3,5 

16g+8m+4p=82         16g+8m+4p=82 => 16.3,5+8m+4p=82  =>  56+8m+4p=82 => 8m+4p=26       

12g+4m+8p= 64        12g+4m+8p= 64 =>12.3,5+4m+8p=64   => 42+4m+8p=64 => 4m+8p=22    

{
8m + 4p = 26
4m + 8p = 22

 

{
16m + 8p = 52
4m + 8p = 22

 

12m=30 

m=2,50 

4m+8p=22 

4.2,50+8p=22 

10+8p=22 

8p=12 

p=1,5 

3,50-1,50=2,00 

Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

 

 

 

 



 

42 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

7 7 6 9 

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

Variação das horas: 1;1+2=3;3+3=6;6+4=10; 10+5=15 

Variação nos minutos: 56;56-10=46;46-9=37;37-8=29;29-7=22 

Assim a marcação no relógio é: 15:22 

Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

8 9 10 6 

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

A porcentagem é uma forma elementar de se representar frações, correspondendo a um conhecimento básico da 

matemática utilizado de forma expressiva no dia a dia. 

 

a=3 

3+c+d+f=8    => c+d+f=5 

3+b+d+g=20  => b+d+g=17 

3+b+c+e=35 => b+c+e=32 

3+d=7 => d=4 

3+b=4 => b=1 

3+c=4 => c=1 

 

1+4+f=5  => f=0 

1+4+g=17 => g=12 

1+1+e=32 => e=30    

 

a+b+c+d+e+f+g+x=60                  

3+1+1+4+30+0+12+x=60 

51+x=60 

x=9 

Porcentagem: 9/60=0,15=15% 
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Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

10 6 9 8 

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

 

 
Área=32 

(dimensão horizontal)  .  (dimensão vertical)=64 

(2x-4-(x-2)).(9-5)=64 

(2x-4-x+2).4=64 

x-2=16 

x=18 

Soma dos algarismos de x= 1+8=9 

Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

11 12 13 15 

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

O edital nº 7 de 25 de novembro de 2016 (retificado conforme edital nº 9 em 22/12/2016) do concurso público em 

questão apresenta o seguinte texto para o conteúdo de noções de informática: 

“Conceito de internet e intranet e principais navegadores. Principais aplicativos comerciais para edição de textos e 

planilhas, para correio eletrônico, para apresentações de slides e para geração de material escrito, visual e sonoro, entre 

outros. Rotinas de proteção e segurança. Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso.” 

Logo se pode inferir que o conteúdo abordado na questão (Microsoft Office Word 2007) está abarcado dentro do 

conteúdo: “Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas”, previamente determinado no edital do 

processo. 
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O comando da questão solicita a análise de três afirmativas sobre a ferramenta Word 2007. As afirmativas FALSAS serão 

detalhadas a seguir. 

 “Caixa de texto, wordart e Símbolo são recursos disponíveis no grupo Texto da guia Inserir”, pois apenas os 

recursos caixa de texto e wordart estão localizados no grupo Texto. O recurso Símbolo fica acondicionado no 

grupo Símbolos da guia Inserir, conforme é comprovado na imagem abaixo: 

 

 
 

 “Nova janela, organizar tudo e estrutura de tópicos são recursos disponíveis no grupo Janela da guia Exibição”, 

pois apenas os recursos nova janela e organizar tudo estão localizados no grupo Janela. O recurso estrutura de 

tópicos fica acondicionado no grupo Modos de exibição de documentos da guia Exibição, conforme é 

comprovado na imagem abaixo: 

 
Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso improcedente mantendo a decisão do gabarito 

preliminar. 

Fonte: Ferramenta Microsoft Office Word 2007 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 13 14 11 

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

O edital nº 7 de 25 de novembro de 2016 (retificado conforme edital nº 9 em 22/12/2016) do concurso público em 

questão apresenta o seguinte texto para o conteúdo de noções de informática: 

“Conceito de internet e intranet e principais navegadores. Principais aplicativos comerciais para edição de textos e 

planilhas, para correio eletrônico, para apresentações de slides e para geração de material escrito, visual e sonoro, entre 

outros. Rotinas de proteção e segurança. Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso.” 

Logo se pode inferir que o conteúdo abordado na questão (Microsoft Office Word 2007) está abarcado dentro do 

conteúdo: “Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas”, previamente determinado no edital do 

processo. 

O comando da questão solicita a indicação da única alternativa de resposta que não apresenta um recurso disponível em 

qualquer grupo da guia Referências. Abaixo, será analisado cada recurso. 

 Sumário, é um recurso utilizado para adicionar um sumário ao documento. Está presente no grupo sumário da 

guia Referências. 

 Inserir citação, é um recurso utilizado para citar um livro, artigo de jornal ou outro periódico como fonte das 

informações do documento. Está presente no grupo Citações e Bibliografia da guia Referências. 

 Referência cruzada, é um recurso utilizado para referir-se a itens como títulos, ilustrações e tabelas, inserindo 

uma referência cruzada. Está presente no grupo Legendas da guia Referências. 

 Inserir nota de rodapé, é um recurso utilizado para adicionar uma nota de rodapé ao documento. Está presente 

no grupo Notas de rodapé da guia Referências. 

Os recursos supracitados podem ser observados na imagem abaixo: 
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Apenas o recurso Controlar Alterações não é um recurso válido e disponível em nenhum grupo da guia Referências. 

Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso improcedente mantendo a decisão do gabarito 

preliminar. 

Fonte: Ferramenta Microsoft Office Word 2007 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

13 11 15 14 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 

O edital nº 7 de 25 de novembro de 2016 (retificado conforme edital nº 9 em 22/12/2016) do concurso público em 

questão apresenta o seguinte texto para o conteúdo de noções de informática: 

“Conceito de internet e intranet e principais navegadores. Principais aplicativos comerciais para edição de textos e 

planilhas, para correio eletrônico, para apresentações de slides e para geração de  material escrito, visual e sonoro, 

entre outros. Rotinas de proteção e segurança. Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso.” 

Logo se pode inferir que o conteúdo abordado na questão (Microsoft Office Excel 2007) está abarcado dentro do 

conteúdo: “Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas”, previamente determinado no edital do 

processo. 

Houve falha na divulgação do gabarito. A segunda assertiva está FALSA, pois o Excel permite a importação (na redação 

da prova consta o termo “exportação”) de dados externos de diferentes fontes como arquivos de access, páginas web, 

arquivos de texto e outras fontes de dados. 

Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso PROCEDENTE alterando a decisão do gabarito 

preliminar da alternativa D para A que consta que apenas a afirmativa I está correta. 

Fonte: Ferramenta Microsoft Office Excel 2007 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

14 15 12 13 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

O comando da questão especifica que deve ser considerada a ferramenta Microsoft Office Excel 2007 em sua 

configuração padrão, porém não especifica de maneira formal que deve ser considerada a versão com o idioma 

Português do Brasil. 

A omissão desse comando prejudicou a análise da primeira assertiva (LEN retorna o número de caracteres em uma 

sequência de caracteres de texto) que no gabarito preliminar ela foi considerada FALSA (Na versão em português o nome 

do comando que realiza o procedimento é NÚM.CARACT), porém se considerar a versão do aplicativo com idioma Inglês, 

o nome da função que efetua o mesmo procedimento é LEN o que torna a assertiva correta. 

Com a “dupla interpretação” gerada a sequência passaria a ser: V, V, F, V, F, F que não é compreendida por nenhuma 

alternativa de resposta. Por entender que o erro material prejudica a compreensão e o resultado do item a banca decide 

pela procedência do recurso com a sua consequente anulação. 

Fonte: Ferramenta Microsoft Office Excel 2007 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

15 14 11 12 

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

O edital nº 7 de 25 de novembro de 2016 (retificado conforme edital nº 9 em 22/12/2016) do concurso público em 

questão apresenta o seguinte texto para o conteúdo de noções de informática: 
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“Conceito de internet e intranet e principais navegadores. Principais aplicativos comerciais para edição de textos e 

planilhas,  para  correio eletrônico,  para  apresentações  de  slides  e  para  geração de  material escrito, visual e sonoro, 

entre outros. Rotinas de proteção e segurança. Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso.” 

Logo se pode inferir que o conteúdo abordado na questão (Microsoft Office PowerPoint 2007) está abarcado dentro do 

conteúdo: “Principais aplicativos comerciais ... para apresentação de slides...”, previamente determinado no edital do 

processo. 

O comando da questão apresenta três afirmativas sobre o PowerPoint 2007. As afirmativas INCORRETAS serão 

analisadas a seguir: 

 “Os recursos Número do slide e Objeto estão localizados no grupo Objetos da guia Inserir”, pois os recursos estão 

acondicionados no grupo Texto da guia inserir como é demonstrado na imagem abaixo: 

 
 “O recurso Orientação do Slide está localizado no grupo Configurar Página da guia Layout da Página”, pois o 

recurso em questão está localizado no grupo Configurar Página da guia Design como é demonstrado na imagem 

abaixo: 

 
Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso improcedente mantendo a decisão do gabarito 

preliminar. 

Fonte: Ferramenta Microsoft Office PowerPoint 2007 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

19 18 17 16 

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

Não há uma descrição da região dos trabalhadores das áreas ferroviárias e marítimas, assim como não se aborda 

nenhuma outra categoria profissional, o que não daria idoneidade sendo assim, não podemos afirmar se suas áreas de 

atuação são rurais ou urbanas, dessa forma o recurso não pode ser aceito. 

Fonte: Resolução 453- Ministério da Saúde de 2012. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

20 19 16 18 

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

A questão implica as descrições constitucionais sobre saúde pública e junto aos artigos constitucionais, em especifico o 

199, podemos verificar junto aos descrito abaixo: 

§ 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 

lucrativos. 

§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, 

salvo nos casos previstos em lei.  

Fonte: Brasil. Constituição Federal. Artigo 199. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

21 22 23 25 

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

O recurso sustenta que o enunciado não explica o que se pede, contudo, o enunciado é bastante claro ao apresentar, 

contexto legal (Lei 8.666/93), assunto (margem de preferência) e comando (marque a exceção). A questão trata do art. 

3º, § 6º, inciso V da Lei de licitações. A única alternativa não contemplada na lei é a análise “prospectiva” de resultados, 

já que a lei prevê a análise “retrospectiva” dos resultados. 

Fonte: Lei n. 8.666/93 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

22 23 24 21 

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

A questão refere-se ao prazo de posse para um candidato que já seja servidor público. Nos termos do art. 13, § 2º o 

prazo de 30 dias começa a contar do final do impedimento legal e não da data de publicação da nomeação. O 

impedimento relatado no enunciado é o gozo de férias.  

Fonte: Lei n. 8.112/90 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

24 25 22 23 

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

A questão refere-se à Lei n. 8.429/92. Esta norma cuida dos atos de improbidade administrativa que são classificados em 

três tipos distintos: art. 9º – enriquecimento ilícito; art. 10 – prejuízo ao erário; e art. 11 – atentado aos princípios. Não 

há enquadramento em mais de um tipo na norma. No caso, a situação descrita “celebrar parceria público-privada em 

desconformidade com a legislação” é expressamente caracterizada na norma como “prejuízo ao erário”, nos termos do 

art. 10.  

Fonte: Lei n. 8.429/92 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

26 30 31 28 

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

O autor Lino Martins Silva faz a relação entre os tipos de informação para usuários com os integrantes do grupo de 

interesses, conforme amparo a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece a transparência como uma das 

premissas básicas da gestão responsável e indica instrumentos a serem utilizados com o objetivo de melhorar a 

interação entre o Estado e o Cidadão, conforme demonstrativo a seguir: 

Tipos de Usuários Grupos de Interesses (Usuários) 

Usuários relacionados com a regulação 

legislativa e elaboração dos atos normativos 

pertinentes 

Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder 

Executivo, Dirigentes de cada entidade e seus 

desdobramentos técnicos e administrativos. 

Usuários da previdência Social Trabalhadores ativos, Empresários, Sindicatos 

e Beneficiários de aposentadorias e pensões. 

Usuários relacionados com a prestação de 

contas dos governantes, com interesse no 

cumprimento da legalidade e utilização 

correta dos recursos. 

Poder Legislativo, Tribunal de Contas e 

Cidadãos em geral. 

Usuários relacionados com os aspectos 

econômicos e financeiros do Estado, como 

investidores 

Bancos em geral, Agências de rating  e 

Cidadãos em geral 

Usuários relacionados com o controle interno Dirigentes da entidade de todos os níveis. 
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e auditoria Representantes dos funcionários ou 

trabalhadores. 

Fonte: SILVA, Lino Martins – Contabilidade Governamental – Um enfoque administrativo da nova contabilidade pública – 

9ª Edição – 2011 - São Paulo – Editora Atlas – Pág. 16. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

27 31 30 29 

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

Os autores Claudiano Albuquerque, Márcio Medeiros e Paulo Henrique Feijó esclarecem as alternativas: 

=> Lei 6.404/76 => Dispõe sobre Sociedades por ações. 

=> Lei nº 10.520/02 => Institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso 

XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e 

dá outras providências. 

=> CORRETA: O Plano Plurianual foi criado pela Constituição Federal de 1988, em seu Art. 165 – Leis de iniciativa do 

Poder Executivo estabelecerão: 

I – o Plano Plurianual; 

II – as diretrizes orçamentárias 

III – os orçamentos anuais 

  

=> Lei Federal 4.320/64 => Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

=> Lei Complementar 101/2000 => Lei de Responsabilidade Fiscal 

Fonte: ALBUQUERQUE, Claudiano, MEDEIROS, Márcio e FEIJÓ, Paulo Henrique – Gestão de Finanças Públicas – 

Fundamentos e Práticas de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal – 3ª 

Edição – Volume I – Brasília - 2013 – Editora Gestão Pública e Treinamentos Sociedade Ltda. – EPP – Pág. 26. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

29 33 32 27 

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

O autor Lino Martins Silva faz a relação entre os tipos de informação para usuários com os integrantes do grupo de 

interesses, conforme amparo a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece a transparência como uma das 

premissas básicas da gestão responsável e indica instrumentos a serem utilizados com o objetivo de melhorar a 

interação entre o Estado e o Cidadão, conforme demonstrativo a seguir: 

Tipos de Usuários Grupos de Interesses (Usuários) 

Usuários relacionados com a regulação 

legislativa e elaboração dos atos normativos 

pertinentes 

Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder 

Executivo, Dirigentes de cada entidade e seus 

desdobramentos técnicos e administrativos. 

Usuários da previdência Social Trabalhadores ativos, Empresários, Sindicatos 

e Beneficiários de aposentadorias e pensões. 

Usuários relacionados com a prestação de 

contas dos governantes, com interesse no 

cumprimento da legalidade e utilização 

correta dos recursos. 

Poder Legislativo, Tribunal de Contas e 

Cidadãos em geral. 

Usuários relacionados com os aspectos 

econômicos e financeiros do Estado, como 

investidores 

Bancos em geral, Agências de rating  e 

Cidadãos em geral 

Usuários relacionados com o controle interno 

e auditoria 

Dirigentes da entidade de todos os níveis. 

Representantes dos funcionários ou 
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trabalhadores. 

Fonte: SILVA, Lino Martins – Contabilidade Governamental – Um enfoque administrativo da nova contabilidade pública – 

9ª Edição – 2011 - São Paulo – Editora Atlas – Pág. 16. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

30 26 34 32 

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

A alternativa que menciona: “definição dos problemas a serem solucionados, expressos em indicadores, e os objetivos a 

serem alcançados na superação desses problemas” está incorreta, conforme esclarecimentos a seguir. 

Compõe os Programas - A Portaria nº 42/1999, do então Ministério do Orçamento e Gestão, estabeleceu para todos os 

entes da federação novos critérios para a classificação funcional concebida pela Lei nº 4.320/1964. Exige a organização 

da ação governamental em programas e visa a fortalecer o modelo gerencial de administração, enfatizando resultados 

pretendidos ou esperados. Não há um definição única para programa. Respeitando a metodologia adotada pelos entes 

governamentais, a Portaria nº 42/1999 definiu os programas como instrumentos de organização da ação governamental 

visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual. 

Os programas instituídos pelo PPA são os elementos integradores do planejamento do orçamento e da gestão e se 

expressam nos seguintes instrumentos legais: Plano Plurianual-PPA; Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei 

Orçamentária Anual - LOA 

Fonte: ALBUQUERQUE, Claudiano, MEDEIROS, Márcio e FEIJÓ, Paulo Henrique – Gestão de Finanças Públicas – 

Fundamentos e Práticas de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal – 3ª 

Edição – Volume I – Brasília - 2013 – Editora Gestão Pública e Treinamentos Sociedade Ltda. – EPP – Pág. 34. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

31 27 36 33 

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

A alternativa que menciona: Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de 

expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, esclarecemos que a Lei de Responsabilidade Fiscal 

estabeleceu que integrará o projeto da Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO o anexo de Metas Fiscais – AMF, que 

deverá conter entre outras o demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de 

expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 

A alternativa está incorreta pois não se reporta ao Plano Plurianual, conforme solicitado na questão, e sim a Lei das 

Diretrizes Orçamentárias. 

Fonte: ALBUQUERQUE, Claudiano, MEDEIROS, Márcio e FEIJÓ, Paulo Henrique – Gestão de Finanças Públicas – 

Fundamentos e Práticas de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal – 3ª 

Edição – Volume I – Brasília - 2013 – Editora Gestão Pública e Treinamentos Sociedade Ltda. – EPP – Pág. 43 e 54. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

32 28 37 30 

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

Índice de Liquidez Corrente = Ativo Circulante 

         Passivo Circulante    

Índice de Liquidez Corrente = $ 210.000  =  4,2 

         $ 50.000 

Fonte:  

FERREIRA, José Antonio Stark. Finanças Corporativas – Conceitos e Aplicações – São Paulo -  Editora Pearson  Prentice 

Hall – 2005 – Pág. 30 . 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

33 29 35 31 

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

A questão atende ao conteúdo programático: Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. 

A alternativa que menciona que “Demandas judiciais contra empresas estatais dependentes que fazem parte do 

Orçamento Fiscal” está incorreta porque ela retrata acerca das classes dos passivos contingentes e não dos ativos 

contingentes, como solicitado na questão. 

As demais alternativas são classes dos ativos contingentes, que são direitos que podem vir a ser reconhecidos 

futuramente, como aqueles pendentes de decisão judicial. Caso sejam recebidos, implicarão em receita adicional para o 

governo. 

Fonte: ALBUQUERQUE, Claudiano, MEDEIROS, Márcio e FEIJÓ, Paulo Henrique – Gestão de Finanças Públicas – 

Fundamentos e Práticas de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal – 3ª 

Edição – Volume I – Brasília - 2013 – Editora Gestão Pública e Treinamentos Sociedade Ltda. – EPP – Pág. 85 e 86. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

34 36 27 35 

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

De acordo com a Lei 4.320/64 existem três modalidades de Empenho: 

a) Empenho Ordinário => É emitido para certo e determinado credor e relativo a uma única parcela de valor 

indivisível. Exemplo: Compra de artigos de escritório e a contratação de serviços de terceiros. 

b) Empenho por Estimativa => A lei estabelece que “será feito por estimativa o empenho da despesa cujo 

montante não se possa determinar”. Logo, não sendo conhecido o valor da despesa, emite-se um empenho 

estimativo. Isto não significa que o credor e o objeto de despesa sejam também desconhecidos. A estimativa 

refere-se apenas ao valor. Exemplo: O pagamento de constas de água, energia e telecomunicações. 

c) Empenho Global => A legislação admite “o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a 

parcelamentos”. O credor e a obrigação são perfeitamente definidos. É semelhante ao empenho ordinário, 

diferindo apenas pelo seu histórico (pagamento parcelado). Exemplo: O contrato para o asfaltamento de uma 

via de aceso de uma cidade à estrada federal ou estadual mais próxima. Em cada uma das etapas concluídas da 

obra, de acordo com o contrato firmado, exige-se o pagamento de uma parcela contratual. Outro exemplo , são 

os contratos referentes a aluguéis. Ao findar o mês, exige-se o pagamento da parcela daquele período. 

Fonte: ALBUQUERQUE, Claudiano, MEDEIROS, Márcio e FEIJÓ, Paulo Henrique – Gestão de Finanças Públicas – 

Fundamentos e Práticas de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal – 3ª 

Edição – Volume I – Brasília - 2013 – Editora Gestão Pública e Treinamentos Sociedade Ltda. – EPP – Pág. 266. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

35 37 26 34 

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

Item V da questão diz o seguinte: Nota de empenho é o ato administrativo que tem por única função reservar, para 

cobertura da despesa nele especificada, parcela da dotação orçamentária do exercício corrente. Está incorreto pois se 

trata de empenho e não nota de empenho como descrito. 

O empenho é o ato administrativo que tem por única função reservar, para cobertura da despesa nele especificada, 

parcela da dotação orçamentária do exercício corrente. A execução da despesa pública percorre longo caminho, desde o 

planejamento até o pagamento. Para que não se perca nesse processo, é necessário que o ordenador vá registrando, ao 

longo do ano, as parcelas do orçamento que deverão ser reservadas para cobrir as despesas em processo de licitação e 

contratação, de forma a não ultrapassar a dotação anual. 

Há situações em que o fornecedor necessita de garantia da existência dos recursos orçamentários que darão suporte à 

despesa contratada. O documento, contendo os principais elementos relativos à despesa a ser executada e ao crédito 

orçamentário pertinente, é então impresso, assinado pelos ordenadores de despesa e entregue ao fornecedor. Nesse 

caso, vislumbra-se utilidade efetiva, que justifica a emissão de Nota de Empenho. 
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Fonte: ALBUQUERQUE, Claudiano, MEDEIROS, Márcio e FEIJÓ, Paulo Henrique – Gestão de Finanças Públicas – 

Fundamentos e Práticas de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal – 3ª 

Edição – Volume I – Brasília - 2013 – Editora Gestão Pública e Treinamentos Sociedade Ltda. – EPP – Pág. 267. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

37 35 29 36 

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

Os estágios da Receita Orçamentária são: Previsão, Lançamento, Arrecadação e Recolhimento.  

A alternativa que diz o seguinte: Declaração, momento em que o contribuinte declara o quanto auferiu de renda e o 

Estado calcula o valor devido, está incorreta pois não faz parte dos estágios da Receita. 

Fonte: ALBUQUERQUE, Claudiano, MEDEIROS, Márcio e FEIJÓ, Paulo Henrique – Gestão de Finanças Públicas – 

Fundamentos e Práticas de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal – 3ª 

Edição – Volume I – Brasília - 2013 – Editora Gestão Pública e Treinamentos Sociedade Ltda. – EPP – Pág. 199. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

38 43 40 40 

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

De acordo com os autores Claudiano Albuquerque, Márcio Medeiros e Paulo Henrique Feijó, a denominação “restos a 

pagar” está associada à aplicação dos princípios da legalidade da despesa e da anualidade do orçamento Público. O 

princípio da legalidade impõe que os atos dos quais resultem execução de despesa se encontrem devidamente 

amparados na legislação, sendo um dos pré-requisitos à previsão na Lei Orçamentária. Do princípio da Anualidade 

decorre a necessidade de se lançar a despesa à conta do exercício em que houve a respectiva autorização orçamentária. 

Fonte: ALBUQUERQUE, Claudiano, MEDEIROS, Márcio e FEIJÓ, Paulo Henrique – Gestão de Finanças Públicas – 

Fundamentos e Práticas de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal – 3ª 

Edição – Volume I – Brasília - 2013 – Editora Gestão Pública e Treinamentos Sociedade Ltda. – EPP – Pág. 337. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

40 45 43 38 

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

Lei nº 8.666/64 – Art. 24 – É dispensável a licitação: 

Item XII => Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros, no tempo necessário para a realização dos 

processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia.  

(redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

Fonte: Item XII – Art. 24 – Lei nº 8.666/64 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

41 46 44 39 

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

Lei nº 10.520/2002 –  

Art. 6º – O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se outro não estiver fixado no edital. 

Fonte: Art. 6º - Lei nº 10;520/2002 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

43 38 47 42 

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

A questão atende ao seguinte conteúdo programático: Controle Interno e Externo da Administração Pública 

O sistema de Administração Financeira Federal tem como órgão central a Secretaria do Tesouro Nacional – STN/MF e, 

como função primordial, o equilíbrio financeiro do Governo Federal. 

A questão solicita as finalidades acerca do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal 
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Fonte: ALBUQUERQUE, Claudiano, MEDEIROS, Márcio e FEIJÓ, Paulo Henrique – Gestão de Finanças Públicas – 

Fundamentos e Práticas de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal – 3ª 

Edição – Volume I – Brasília - 2013 – Editora Gestão Pública e Treinamentos Sociedade Ltda. – EPP – Pág. 429.  

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

45 40 46 44 

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

De acordo com o autor José Matias Pereira, uma boa governança pública, à semelhança da corporativa, está apoiada em 

quatro princípios: relações éticas; conformidade, em todas as suas dimensões; transparência; e prestação responsável 

de contas. A ausência desses princípios requer mudança na forma de gestão. A busca permanente da prática desses 

princípios requer mudança na forma de gestão. A busca permanente da prática desses princípios na administração do 

país ou na gestão de qualquer instituição deve ser vista como uma condição indispensável para que essa instituição 

possa continuar a progredir. É importante ressaltar que essa é uma tarefa permanente, que exige uma participação 

proativa de todos os atores envolvidos – dirigentes, políticos, órgãos de controle – e, em especial, da sociedade 

organizada. 

A alternativa que apresenta “Oratória” está incorreta, pois a oratória não integra aos princípios para uma governança. 

Fonte: PEREIRA, José Matias – Curso de  Administração Pública – Foco nas Instituições e Ações Governamentais – 2ª 

Edição – 2009 – São Paulo – Editora Atlas – Pág. 77 
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46 41 48 47 

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

De acordo com os autores Stephen Ross, Randolph W. Westerfield e Bradford D. Jordan os indicadores financeiros são 

assim calculados: 

1 Índice de Liquidez Corrente =>  Ativo Circulante / Passivo Circulante   

2 Índice de Liquidez Seca =>  (Ativo Circulante – Estoque) / Passivo Circulante    

3 Índice de endividamento geral => (Ativo Total – Patrimônio Líquido) / Ativo Total      

4 Giro do estoque =>  Custo da Mercadoria Vendida / Estoque    

5 Giro do Contas a Receber =>  Vendas / Contas a receber     

6 Giro do Ativo Total => Vendas / Ativo Total     

7 Margem de lucro => Lucro Líquido / Vendas    

Fonte: ROSS, Stephen A., WESTERFIELD, Randolph W. e JORDAN, Bradford D. – Princípios da Administração Financeira -  

2ª Edição – 2002 – São Paulo – Editora Atlas – Pág. 81 
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47 42 50 46 

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

O § 3º - Item IV – Artigo 2º da Lei Complementar nº 101/2000 define as receitas que compõem a Receita Corrente 

Líquida: 

Art. 2º - Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como: 

I - ... 

II - ... 

III - ... 

IV – Receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, 

agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes. 

§ 3º - A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadas no mês em referência e nos onze 

anteriores, excluídas as duplicidades. 

Fonte: Lei Complementar nº 101/2000. 
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48 49 38 50 

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

Lei Complementar nº 101/2000 

Art. 29 – Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições: 

I - ... 

II - ... 

III – Operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite 

de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e 

serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. 

Fonte: Item III - Art. 29 – Lei Complementar nº 101/2000 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

49 50 39 48 

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

Lei Complementar nº 101/2000 

Art. 2º - Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como: 

 II – Empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a 

ente da Federação. 

Fonte: Lei Complementar nº 101/2000 
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50 48 41 49 

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

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal temos: 

Art. 18 => Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos 

do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, unções ou 

empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fias e variáveis, subsídios, proventos de aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, 

gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições 

recolhidas pelo ente às entidades de previdência. 

§ 1º - Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e 

empregados públicos serão contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal”. 

§ 2º - A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze 

imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. 

Cálculo com base no artigo: 

Vencimento de Servidores + Subsídios de Deputados + Gratificações a Servidores + Horas Extras + Mão-de-Obra 

Terceirizada = 

20.000 + 6.000 + 4.000 + 2.000 + 3.500 =  35.500 

Fonte: Art. 18 – Lei Complementar nº 101/2000 ou Lei de Responsabilidade Fiscal 
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III 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

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

fundamentações supraelencadas. 

                                                                           

                                                                          Publique-se, 

 

16 de março de 2016 

 

 

 

IDECAN 


