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CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO 

ESTADO DE ALAGOAS 
 

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 DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 

001/2017 do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DE ALAGOAS – CRO/AL. 

 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição  Nome Cargo 

775000021 Emily Kézia Gonçalves Auxiliar Técnico de Procuradoria 

775000902 Ilka Cavalcante Omena Auxiliar Técnico de Procuradoria 

775000980 Aline Martins De Alencar Araujo Auxiliar Técnico de Procuradoria 

775001038 Nathália Farias Granja Melo Auxiliar Técnico de Procuradoria 

775001873 Jordana Quintela Carvalho Auxiliar Técnico de Procuradoria 

775002197 Aline Pereira De Jesus Auxiliar Técnico de Procuradoria 

775002406 Valéria De Albuquerque Rodrigues Nascimento Auxiliar Técnico de Procuradoria 

775002650 Sirlene Souza Silva Auxiliar Técnico de Procuradoria 

775002930 Kassio Alexandre Lima Rodrigues Auxiliar Técnico de Procuradoria 

775000022 Emily Kézia Gonçalves Fiscal Nível Médio 

775000296 Milton Henrique Oliveira Fiscal Nível Médio 

775000309 João Lins De Albuquerque Uchôa Neto Fiscal Nível Médio 

775000449 Ilka Cavalcante Omena Fiscal Nível Médio 

775000468 Priscila Santos Da Paz Fiscal Nível Médio 

775000473 Pedro Jorge Da Costa Gonçalves Fiscal Nível Médio 

775000568 Felipe Ricardo Ferreira De Santana Fiscal Nível Médio 

775000946 Wilson Junior Soares Da Silva Fiscal Nível Médio 

775001039 Nathália Farias Granja Melo Fiscal Nível Médio 

775001221 Adriano De Oliveira Melo Fiscal Nível Médio 

775001238 Luan Mendes Costa Santos Fiscal Nível Médio 

775001240 Kyra Maria Maia De Souza Fiscal Nível Médio 

775001463 Stefania Leite Dos Santos Fiscal Nível Médio 

775001593 Maxwell Valdivino Vicente Fiscal Nível Médio 

775001595 Daniela Ribeiro Luna Fiscal Nível Médio 

775001854 Samara Carina Albuquerque França Fiscal Nível Médio 
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775002170 Paulo Roberto Silveira De Lima Galdino Fiscal Nível Médio 

775002357 José Hamilton Barbosa Junior Fiscal Nível Médio 

775002367 Pedro Paulo Rodrigues Tenorio Fiscal Nível Médio 

775002409 Valéria De Albuquerque Rodrigues Nascimento Fiscal Nível Médio 

775002529 Bruno Wanger De Andrade Lopes Fiscal Nível Médio 

775002649 Sirlene Souza Silva Fiscal Nível Médio 

775002807 Denilson Souto Dos Santos Fiscal Nível Médio 

775003017 Lucas Henrique Da Silva Fiscal Nível Médio 

 

 

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 concurso público quando da utilização dos mesmos 

conteúdos programáticos. 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

 

Cargo: AUXILIAR TÉCNICO DE PROCURADORIA 

 

Questão: 09 

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

 

No trecho “Seria desonesto escondê-las”, o termo em destaque é “las”. Conforme a indicação feita na questão, 

tal trecho foi extraído do texto da prova: “Como todos os medicamentos, as vacinas oferecem reações adversas, e seria 

desonesto escondê-las”. Em “escondê-las” o termo “las” é objeto direto do verbo esconder, ou seja, substitui um 

complemento verbal que não é precedido por preposição obrigatória. 

No trecho “O pesquisador sentiu-se fraquejar” o pronome oblíquo átono “se” funciona como sujeito do infinitivo 

da forma verbal “fraquejar”. A oração é reduzida de infinitivo e se fosse desenvolvida, teríamos: O pesquisador sentiu 

que ele fraquejava. 

 O pronome oblíquo átono funcionará como sujeito do infinitivo quando o verbo da oração principal for um dos 

causativos MANDAR, DEIXAR, FAZER ou um dos sensitivos VER, OUVIR, SENTIR  e o verbo da oração subordinada, na 

função de objeto direto, vier no infinitivo. 

Exemplos:  

 

Procuramos o delegado, mas não o vimos chegar à delegacia.  

(O pronome “o” funciona como sujeito do verbo chegar.) 

Por um facínora, sentiu-se amar. Nunca que imaginara. 

(O pronome “se” funciona como sujeito do verbo amar) 

O professor deixou-se estar sobre a cadeira. 

(O pronome “se” funciona como sujeito do verbo estar) 

 

Os verbos que compõem os exemplos acima são sensitivos (vimos e sentiu-se) e causativo (deixou) e os que 

compõem a oração subordinada encontram-se no infinitivo (chegar, amar e estar). Nesses casos não se deve fazer uso 
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dos pronomes do caso reto, nem classificar o pronome oblíquo como objeto pois ele apenas faz parte da oração que 

tem valor de objeto direto da oração principal, mas exerce a função sintática de sujeito da forma verbal no infinitivo. 

Em “lhe darão” o termo “lhe” é objeto indireto, pois complementa verbo “dar”, que exige um complemento 

direto: “outra chance” e indireto “a alguém” (lhe). 

Fontes: 

• MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa- 10ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

• BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática da Língua Portuguesa. 37.ed.Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

• CUNHA, Celso; CINTRA Luís F. Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3.ed. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2001. 

• CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Ed. Nacional, 2005. 

 

 

Questão: 11 

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

 

Total de anagramas: P7=7.6.5.4.3.2.1=5040 

Anagramas com as 3 vogais juntas: 

AEO, C,D,R,N   P5= 5!=5.4.3.2.1=120 ;   

AOE, C,D,R,N   P5= 5!=5.4.3.2.1=120  

EOA, C,D,R,N   P5= 5!=5.4.3.2.1=120     

EAO, C,D,R,N   P5= 5!=5.4.3.2.1=120  

OAE, C,D,R,N   P5= 5!=5.4.3.2.1=120  

OEA, C,D,R,N   P5= 5!=5.4.3.2.1=120 

Anagramas com as 3 vogais juntas: 5040-6.120=5040-720=4320 

Fonte:  

• MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

 

Questão: 12 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

 

Pessoas        Dias           Preço  

      5                 4            R$ 2.160,00 

      3                 6                       x 

 

2160/x = 5/3  .  4/ 6 

2160/x = 20/18 

20x=2160.18 

20x=38880 

x=1944  

 

Não consta entre as alternativas de resposta. 

Fonte:  

• MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Questão: 13 

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

 

A=Evento movido a gasolina: 17 

B=Evento tanque cheio: 5 

A B=3 

P(A B)= P(A)+P(B)-P(A B) 

P(A B)= 17/30+5/30-3/30 

P=19/30 

Fonte:  

• MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

 

Questão: 16 

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

 

y=ax+b 

5=a+b 

7=2a+b 

7-5=2a-a 

a=2 

b=3 

y=2x+3 

Interseção com o eixo y: x=0 

y=2.0+3 

y=3 

Fonte:  

• MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

 

Questão: 19 

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

 

(3x+4)2=(x+8)2+(2x+6)2 

9x2+24x+16=x2+16x+64+4x2+24x+36 

9x2+24x+16=5x2+40x+100 

4x2-16x-84=0 

x2-4x-21=0 

 

 

 

 
x’= 7   e    x’’= -3 (não serve pois a hipotenusa seria negativa) 

x+8=7+8=15 
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2x+6=2.7+6=20 

3x+4=3.7+4=25 

Perímetro=15+20+25=60 

Fonte:  

• MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

 

Questão: 20 

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

 

 
a+b+c+d+e+f+g+h=100 

a+b+c+e=28 

a+c+d+f=31 

a+b+d+g=42 

a+c=9 

a+b=10 

a+d=6 

a=4   ;  c=5   ;   b=6  ;   d=2 

a+b+c+e=28 

4+6+5+e=28 

15+e=28 

e=13 

a+c+d+f=31 

4+5+2+f=31 

f=20 

a+b+d+g=42 

4+6+2+g=42 

g=30 

a+b+c+d+e+f+g+h=100 

4+6+5+2+13+20+30+h=100 

h=20 
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Fonte:  

• MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

 

Questão: 22 

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

 

De acordo com Scaldaferri (2014), faz parte da cultura material (documentos, construções, obras de arte) e da cultura 

imaterial (festas). 

Fonte:  

• Scaldaferri, Dilma Célia Mallard. Minas Gerais: história e geografia – 1ª ed. São Paulo: FTD, 2014 p. 37. 

 

 

Questão: 26 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

 

A questão foi anulada. O artigo 142, § 3º, V, da Constituição Federal, determina que o militar das Forças Armadas, 

enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. Essa vedação também se aplica aos militares dos 

Estados e do Distrito Federal, por força da regra inserta no artigo 42, § 1º da CF. Todavia, o artigo 14, § 3º, V da mesma 

CF, estabelece que a filiação partidária é uma das condições constitucionais de elegibilidade, uma vez que a nossa 

democracia representativa não admite candidaturas avulsas, sem vinculação a um partido político. O TSE entende que o 

pedido de registro de candidatura, apresentado pelo partido ou coligação, devidamente autorizado pelo candidato e 

após a prévia escolha em convenção, supre a exigência da filiação partidária (Res. 21.608/04). Portanto, a filiação 

partidária contida no art. 14, § 3º, V, da CF não é exigível ao militar da ativa que pretenda concorrer a cargo eletivo. 

Entretanto, o militar da reserva remunerada deve ter filiação partidária deferida pelo menos um ano antes do pleito. O 

militar que passar à inatividade após o prazo de um ano para filiação partidária, mas antes da escolha em convenção, 

deverá filiar-se a partido político, no prazo de 48 horas, após se tornar inativo. Militar Deferido o registro de militar 

candidato, o juiz eleitoral comunicará imediatamente a decisão à autoridade a que o militar estiver subordinado, 

cabendo igual obrigação ao partido político, quando o escolher candidato (Código Eleitoral, art. 98, p. único). De acordo 

com o 3º do artigo 14 da Constituição Federal de 1988, uma das condições de elegibilidade é a filiação partidária: Art. 

14, 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: 

V - a filiação partidária; A Carta de 1988 também dispõe em seu artigo 142, 3º, V, que é vedado aos militares o direito de 

filiação partidária. Art. 142, 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das 

que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:(...) V - o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar 

filiado a partidos políticos; Porém, ainda estabelece que o militar alistável é elegível. Art. 14, 8º - O militar alistável é 

elegível, atendidas as seguintes condições: I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; II - 

se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no 

ato da diplomação, para a inatividade. Assim, tendo em vista o impedimento de se filiar a partido político, a filiação 

partidária não lhe pode ser exigida como condição de elegibilidade.  

Fonte: 

 

• NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional . São Paulo: Método, 2009, 3º ed., p. 748. 

• http://www.blogsoestado.com/flaviobraga/2010/04/12/o-militar-nao-pode-ter-filiacao-partidaria-como-pode-

ser-candidato/ 
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Questão: 29 

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

 

A resposta CORRETA é a letra A. Essa energia utilizada no Brasil, foi prioritariamente limpa, não tanto por questões de 

preocupação ecológica, mas pela abundancia de recursos renováveis no país. O Ministério de Minas e Energias (MME) 

prevê que até o fim de 2015 as energias renováveis correspondam a 42,5% de toda a matriz energética brasileira em 

2015. O destaque fica para o crescimento da participação das energias renováveis alternativas à geração hidrelétrica, 

como a eólica, a solar e a biomassa. Em dez anos, esse tipo de energia renovável cresceu 30%, passando de 2,8% de toda 

a oferta de energia interna em 2004 para 4,1% em 2014. A matriz energética do País é composta por diversas fontes, 

que também incluem, por exemplo, o petróleo e seus derivados, como a gasolina, e o gás de cozinha. Esse cenário faz 

parte da política do Ministério de diversificação da matriz energética brasileira, que considera uma forma mais eficiente 

do uso de recursos naturais do planeta. Essa composição de diferentes fontes faz com que o País tenha uma matriz mais 

limpa, porque ela tem uma participação pequena de emissões do chamados gases de efeito estufa, que contribuem para 

as mudanças climáticas no planeta 

Fonte: 

 

• http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2015/11/energia-renovavel-representa-mais-de-42-da-matriz-

energetica-brasileira 

• http://falouedisse.wixsite.com/projetomilitar/fontes-de-energia-e-meio-ambiente 

• http://www.mme.gov.br/documents/1138787/1732860/Matriz+Energ%C3%A9tica+Nacional+2030/39d39feb-

1307-4f4f-9658-039b86b94bbd;jsessionid=663523DDBACC54787760CDC404F8C998.srv155 

 

 

Questão: 30 

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

 

A resposta CORRETA é a letra B. Onda ecofashion, como vem sendo chamada lá fora, está começando a ocupar papel de 

destaque no cenário da moda, principalmente porque deixou de ser produzida por marcas desconhecidas e ganhou 

etiqueta de grifes renomadas. Orgânico é outra palavra de destaque nesse segmento. Primeiro foram os alimentos e 

agora serve também para tratar as fibras que se transformam em tecidos. Para serem classificados como orgânico, 

algodão, juta e bambu devem ser produzidos sem o uso de inseticidas ou pesticidas. Para ter uma ideia do que isso 

significa, o cultivo de algodão pelo sistema convencional consome um quarto do inseticida produzido no mundo. Na 

versão orgânica, alguns agricultores usam água reciclada nas plantações para diminuir ainda mais o impacto ambiental. 

A maior novidade, no entanto, são as roupas produzidas com material reciclável. Aqui, as estrelas são a garrafa PET, 

transformada em tecido, e o pneu, que vira solado de sapato. 

Algodão orgânico - É cultivado sem o uso de pesticidas, fertilizantes químicos e reguladores do crescimento. Para ser 

100% orgânico, no processo de tingimento devem ser usados pigmentos naturais. 

Fibra de bambu - Planta de crescimento rápido, o que significa que é altamente renovável. Se reproduz em abundância 

sem o uso de pesticidas e fertilizantes. Sua fibra é naturalmente antibactericida, biodegradável e extremamente macia. 

Tem característica termodinâmica, deixa a peça fresca no verão e mais quente no inverno.   

Garrafas PET - O plástico reciclado é transformado em fibras que produzem um tecido forte, mas macio. Em geral, elas 

são combinadas com algodão, que dá um toque ainda mais confortável. 

Juta - Com aparência semelhante a do linho, é plantada na região amazônica, sem nenhum impacto ambiental. É preciso 

apenas água para o seu cultivo, sem a necessidade do uso de agrotóxicos. Além disso é biodegradável. 

Sustentabilidade nunca foi tão discutida quanto tem sido no século XXI. Claramente isso acontece em resposta aos 

desastrosos e profundos danos que o consumo desenfreado gerou ao nosso planeta. Estamos à beira de um colapso 

ambiental – alguns estudiosos afirmam até que esse colapso já se deu e que não há como retrocedermos. 

Fonte: 
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• http://vida-estilo.estadao.com.br/blogs/a-moda-deles/era-da-sustentabilidade-promove-a-maior-revolucao-da-

industria-da-moda/ 

• http://vida-estilo.estadao.com.br/noticias/moda,grupo-textil-lanca-projeto-para-se-tornar-referencia-em-moda-

sustentavel,10000024077  

• http://revistamarieclaire.globo.com/Moda/noticia/2016/07/moda-fitness-malhe-com-roupa-adequada-e-

favoreca-seus-treinos.html 

• http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/atitude/conteudo_268727.shtml 

 

 

Questão: 33 

Recurso Prejudicado.  

O Recurso sustenta que a resposta certa é a apresentada no gabarito oficial. Logo, não há razão para recorrer. 

 

 

Questão: 38 

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

 

O Recurso sustenta que o princípio da Legalidade comporta exceções, o que é um equívoco, já que no Estado 

Democrático de Direito todos devem se sujeitar à legalidade, até mesmo o próprio Estado. Os exemplos de medida 

provisória, estado de sítio e estado defesa compõe instrumentos previstos no ordenamento jurídico pátrio, por isso, 

estão revestidos, também, da legalidade. Por seu turno, a publicidade comporta o seu oposto, já que, por vezes, é o 

sigilo que assegura o interesse público.  

Fonte: Doutrina 

 

 

Questão: 39 

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

 

O Recurso sustenta que a questão não oferece resposta, contudo, de acordo com o Direito Administrativo os elementos 

de validade do ato administrativo são: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. Na questão, a assertiva “a” é 

falsa porque a forma não é sempre escrita. A “b” é falsa, porque motivação não é um elemento de validade. A “c” é falsa 

porque o objeto deve estar previsto em lei, sendo insuficiente a mera ausência de proibição. A letra “d” é um elemento 

de validade: finalidade de interesse público.  

Fonte: Doutrina 

 

 

Questão: 41 

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

 

O Recurso sustenta que a assertiva “B” é falsa, mas aponta o argumento de que é verdadeira, já que o art. 57, §3º 

estabelece que os contratos administrativos jamais são celebrados com prazo indeterminado. Os prazos de 

prorrogações também são por “prazo certo” e não por “prazo indeterminado”. 

Fonte: Lei de licitações.  
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Questão: 42 

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

 

O Recurso sustenta que a Empresa Pública tem capital 100% público, o que está correto. Contudo, a assertiva afirma que 

na Empresa Pública, prepondera, prevalece, sobressai o capital público. A palavra preponderar significa dizer que a 

maioria do capital é público e não sua integralidade. 

Fonte: Doutrina.  

 

 

Questão: 43 

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

 

O Recurso sustenta que questão não oferece resposta. Contudo, a assertiva “A” e a “C” são falsas, pois “estatutário” é a 

designação dada aos ocupantes de “cargos públicos” e estes se dividem em “efetivos”, ou seja, cujo ingresso depende 

de concurso e “comissionados”, que ingressam mediante livre nomeação. Logo, nem todo estatuário é efetivo. A “B” é 

verdadeira, pois o “efetivo” é aquele estatutário que ocupa o “cargo efetivo”, diferentemente do “Empregado público” 

que, também é concursado, mas não é denominado “efetivo”, já que ocupa “emprego público”, regido pela CLT. A 

assertiva “D” é falsa porque há dois tipos de concursados: servidores efetivos e empregados públicos. 

Fonte: Doutrina.  

 

 

Questão: 44 

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

 

O recurso sustenta que a questão oferece mais de uma resposta, contudo, apontada assertiva “C” é falsa, posto que não 

existe “crime” de improbidade administrativa. A improbidade administrativa é uma infração civil-administrativa e não 

uma infração penal. 

Fonte: Doutrina.  

 

 

Questão: 46 

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

 

O edital nº 001 de 22 de fevereiro de 2017 do concurso público em questão apresenta o seguinte texto para o cargo de 

Auxiliar Técnico de Procuradoria: 

“... Noções básicas de informática: Conhecimentos básicos de microcomputadores PC–Hardware.  Noções   de   Sistemas 

Operacionais.  Noções  de  sistemas  de  Windows. Noções  do  processador  de  texto  MS-Word  para  Windows.  

Noções  da planilha  de  cálculo  MS-Excel.  Noções  básicas  de  Banco  de  dados.  Comunicação  de  dados.  Conceitos 

Gerais  de Equipamentos e Operacionalização. Conceitos básicos de Internet. Ética profissional...” 

Logo, pode-se inferir que o conteúdo abordado na questão (Microsoft Windows 8.1) está abarcado dentro do conteúdo: 

“Noções de Sistemas Operacionais”, previamente determinado no edital do processo. 

Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar. 

Fonte: 

• https://idecan.s3.amazonaws.com/concursos/276/1_23022017161337.pdf 
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Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

Questão: 12 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

 

Pessoas        Dias           Preço  

      5                 4            R$ 2.160,00 

      3                 6                       x 

 

2160/x = 5/3  .  4/ 6 

2160/x = 20/18 

20x=2160.18 

20x=38880 

x=1944  

 

Não consta entre as alternativas de resposta. 

Fonte:  

• MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

 

Questão: 26 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

 

A questão foi anulada. O artigo 142, § 3º, V, da Constituição Federal, determina que o militar das Forças Armadas, 

enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. Essa vedação também se aplica aos militares dos 

Estados e do Distrito Federal, por força da regra inserta no artigo 42, § 1º da CF. Todavia, o artigo 14, § 3º, V da mesma 

CF, estabelece que a filiação partidária é uma das condições constitucionais de elegibilidade, uma vez que a nossa 

democracia representativa não admite candidaturas avulsas, sem vinculação a um partido político. O TSE entende que o 

pedido de registro de candidatura, apresentado pelo partido ou coligação, devidamente autorizado pelo candidato e 

após a prévia escolha em convenção, supre a exigência da filiação partidária (Res. 21.608/04). Portanto, a filiação 

partidária contida no art. 14, § 3º, V, da CF não é exigível ao militar da ativa que pretenda concorrer a cargo eletivo. 

Entretanto, o militar da reserva remunerada deve ter filiação partidária deferida pelo menos um ano antes do pleito. O 

militar que passar à inatividade após o prazo de um ano para filiação partidária, mas antes da escolha em convenção, 

deverá filiar-se a partido político, no prazo de 48 horas, após se tornar inativo. Militar Deferido o registro de militar 

candidato, o juiz eleitoral comunicará imediatamente a decisão à autoridade a que o militar estiver subordinado, 

cabendo igual obrigação ao partido político, quando o escolher candidato (Código Eleitoral, art. 98, p. único). De acordo 

com o 3º do artigo 14 da Constituição Federal de 1988, uma das condições de elegibilidade é a filiação partidária: Art. 

14, 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: 

V - a filiação partidária; A Carta de 1988 também dispõe em seu artigo 142, 3º, V, que é vedado aos militares o direito de 

filiação partidária. Art. 142, 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das 

que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:(...) V - o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar 

filiado a partidos políticos; Porém, ainda estabelece que o militar alistável é elegível. Art. 14, 8º - O militar alistável é 

elegível, atendidas as seguintes condições: I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; II - 

se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no 

ato da diplomação, para a inatividade. Assim, tendo em vista o impedimento de se filiar a partido político, a filiação 

partidária não lhe pode ser exigida como condição de elegibilidade.  

Fonte: 
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• NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional . São Paulo: Método, 2009, 3º ed., p. 748. 

• http://www.blogsoestado.com/flaviobraga/2010/04/12/o-militar-nao-pode-ter-filiacao-partidaria-como-pode-

ser-candidato/ 

 

 

 

Cargo: FISCAL NÍVEL MÉDIO 

 

Questão: 01 

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

 

Em “A Colômbia que emociona na tragédia não é de Escobar. É de García Marquez” verifica-se uma contradição ao se 

comparar a realidade apresentada por García Marquez em “cem anos de solidão” e a história de vida de Pablo Escobar, 

marcada pelo tráfico e mortes. Assim, a partir do título, através da expressão “não é a mesma”, entende-se que as 

realidades se opõem, portanto, ocorre uma contradição. 

Fonte: O próprio texto. 

• AQUINO, Renato. Interpretação de Textos: teoria e 815 questões comentadas. Série Concursos. 15. ed. Niterói: 

Impetus, 2014. 519p; 

• CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar; CLETO Ciley. Interpretação de textos: construindo 

competências e habilidades em leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 304p. 

 

 

Questão: 02 

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

 

“Um Atlético Nacional, que em 1989 foi acusado de ganhar sua primeira Libertadores comprando juízes com dinheiro do 

narcotráfico, abriu mão de um título pelo rival que se foi.” O trecho sublinhado trata-se de uma oração explicativa que 

acrescenta uma qualidade, informação, ao antecedente, tornando mais claro o seu sentido. 

Fonte:  

• BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 

• CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p. 

 

 

Questão: 03 

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

 

“A Colômbia da cultura pop e do imaginário coletivo nem sempre é a alegria incontida de Shakira.” (4º§) – guardada 

(Incontida é aquilo que não se pode conter, livre.) 

 

“As estirpes condenadas a cem anos de solidão não tinham uma segunda oportunidade sobre a terra”. (9º§) – mulheres 

(Estirpe significa casta, linhagem, genealogia.) 

 

“Em uma espécie de catarse coletiva que emocionou o mundo, 45 mil pessoas reunidas para chorar uma tragédia...” 

(2º§) – repressão (Catarse significa limpeza. Repressão significa castigo, punição que busca reprimir.) 
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“Mas quem duvidaria da verossimilhança de uma chuva de flores na semana em que um avião de sonhos caiu do céu?” 

(7º§) – probabilidade (Verossimilhança significa probabilidade, aquilo que é verdadeiro, coerente.) 

 

Mas quem duvidaria da probabilidade de uma chuva de flores na semana em que um avião de sonhos caiu do céu?” 

Fonte:  LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. 8ª ed. São Paulo: Ática, 2008. 

 

Questão: 10 

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

 “Por vezes, ela é a lembrança da violência na voz de uma personagem de Sofia Vergara.” (4º§) 

Por vezes significa de quando em quando, ocasionalmente. É o mesmo que “às vezes”. 

Fonte:  LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. 8ª ed. São Paulo: Ática, 2008. 

 

 

Questão: 12 

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

 

a1,a2,a3,a4,a5 

a1,a2,a3  (P.G.)  q=3 
a3,a4,a5  (P.A.)  r=-4 
a5=118 
a5=a4+(-4) 
118= a4-4 
a4=118+4 
a4=122 
a4=a3+(-4) 
122= a3-4 
a3=126 
a3=a2.q 
126= a2.3 
a2=126/3 
a2=42 
a2=a1.q 
42=a1.3 
a1=42/3 
a1=14 
Soma dos algarismos do primeiro termo=1+4=5 
Fonte:  CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 

 

Questão: 14 

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

 

n(AUC)=n(A)+n(C)-n(A C) 

1=5/9+2/3 - n(A C) 

n(A C)=5/9+2/3 -1 

n(A C)=5+6-9/9 

n(A C)=2/9 
Fonte:  CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
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Questão: 24 

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

 

A resposta CORRETA é a letra C. O carnê-leão é o recolhimento mensal obrigatório do Imposto de Renda feito pelo 

próprio contribuinte quando este recebe rendimentos pagos por pessoas físicas ou vindos do exterior. Segundo Valter 

Koppe, supervisor regional do Imposto de Renda em São Paulo da Receita Federal, após serem lançados todos os dados 

(receita e despesas do mês), o programa do carnê-leão apura, com base na tabela mensal, o imposto devido. Como o 

carnê-leão é um recolhimento mensal obrigatório, qualquer valor pago a menor em relação ao informado mantém o 

contribuinte em débito com a Receita. Ou seja, se pagar a menos, o contribuinte deverá recolher a diferença em atraso. 

Se cumprir com essa obrigação antes da entrega da declaração do Imposto de Renda, está sujeito à multa de 0,33% ao 

dia, limitado à 20% do imposto devido, mais juros Selic. Se o contribuinte não fizer o recolhimento em atraso até a 

entrega da declaração do Imposto de Renda, assim que entregar a declaração, ele fica sujeito à multa isolada de 50% 

sobre o imposto não recolhido ou recolhido a menor. 

Fonte 

• http://www.portaltributario.com.br/guia/1tributario050606.htm 

• http://blogdasophia.blogosfera.uol.com.br/2015/05/27/o-que-e-o-carne-leao-posso-pagar-o-valor-que-quiser-

de-imposto/ 

• http://www.fazfacil.com.br/trabalho/carne-leao-legalize/ 

• http://g1.globo.com/economia/imposto-de-renda/2016/noticia/2016/03/especialista-tira-duvidas-sobre-

declaracao-de-idoso-e-carne-leao.html 

 

 

Questão: 28 

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

 

A resposta CORRETA é a letra A. São os s materiais recicláveis (e não os orgânicos) que geralmente demoram 
muito tempo, de meses a anos, para sofrer decomposição e, portanto, liberar algum tipo de gás ou substância 
que possa ser aproveitada para gerar energia. Na planta brasileira, os resíduos sólidos são queimados com a 
técnica chamada Mass Burn, ou seja, não requer nenhum tratamento prévio ou separação. Estes resíduos 
sólidos entram em combustão, gerando vapor que movimenta turbinas da mesma forma que uma usina 
termoelétrica faria. Parte da energia elétrica gerada é usada na própria planta, enquanto 87% segue para as 
redes de energia da cidade. Tecnologias já existentes permitiriam converter resíduos orgânicos em biogás — 
preservando atmosfera, evitando expansão de aterros e reduzindo extração de combustíveis fósseis. O lixo 
que produzimos diariamente, também chamado, de modo mais técnico, de “resíduos sólidos urbanos – RSU”, 
tem como destino final lixões a céu aberto (17,8%), aterros sanitários (58%) e aterros controlados (24,2%). O 
lixo é composto por uma série de materiais que podem ser separados em dois grupos: orgânicos e recicláveis 
(várias lixeiras públicas são rotuladas desse modo). Para simplificar, pense assim: os orgânicos são aqueles 
biológicos (“que têm vida”), ou seja, alimentos principalmente, e os recicláveis são aqueles não biológicos 
(“que não têm vida”), ou seja, recipientes em geral (latas, embalagens, sacos, garrafas, etc) e outros. Os 
materiais recicláveis geralmente demoram muito tempo, de meses a anos, para sofrer decomposição e, 
portanto, liberar algum tipo de gás ou substância que possa ser aproveitada para gerar energia. Além disso, a 
melhor destinação de um material, antes de tornar-se resíduo, seria em primeiro lugar a sua reutilização, 
seguida, aí já como resíduo, da sua reciclagem (incluindo, quando for o caso, a compostagem – tipo de 
reciclagem do lixo para posterior utilização como adubo agrícola) – para, só então, participar do processo de 
geração de energia. Já os materiais orgânicos são a parte do lixo que é decomposta por microorganismos, 
gerando produtos como gases e energia. 
Fonte: 
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• http://hypescience.com/primeira-unidade-de-queima-de-lixo-para-energia-sera-construida-em-2017-
em-sp/ 

• http://www.enfil.com.br/content_download/FOLDER_Energy_from_Waste_PT.pdf 

• http://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/a-energia-que-vem-do-lixo-6490.html 

• http://www.fapemig.br/pt-br/visualizacao-de-noticias/ler/282/energia-produzida-a-partir-do-lixo 

• http://floripamanha.org/2014/08/transformacao-de-lixo-em-energia-eletrica-ja-e-realidade-em-sc/ 

• http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/17/artigo262877-1.aspx 
 

 

Questão: 33 

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

 

O Recurso sustenta que a afirmativa III é falsa, contudo, ela é cópia literal do art. 43 da Resolução CFO n. 118/2012.  

Fonte: Resolução CFO n. 118/2012 
 

 

Questão: 35 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

 

A questão cuida do tema Código de Processo Ético Odontológico Resolução CFO-59/2004, expressamente previsto no 

conteúdo programático. A assertiva I refere-se ao art. 6º da resolução. A assertiva II refere-se ao art. 8º e a III ao artigo 

10, §1º. Contudo, o comando da questão está equivocado. Onde se lê “Constitui infração ética...” deveria ter constado 

“É correto o que se afirma em”. Neste sentido, assiste razão ao recorrente, a questão não permite resposta lógica, 

motivo pelo qual foi anulada. 

Fonte: Resolução CFO-59/2004 
 

Questão: 36 

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

 

A questão trata da exigência para se iniciar o processo de infração, nos termos do Decreto, 68.704/71. O art. 32 

estabelece que o processo pode iniciar-se por “provocação” do Conselheiro, do Sindicato, de Associação de Classe ou 

fiscal do Conselho. O processo não se inicia por “provocação” de profissional. Este pode apenas denunciar. 

Fonte: Resolução 68.704/71. 
 

Questão: 46 

Recurso Procedente.  Questão Anulada. 

 

A questão apresenta o conceito de itens de hardware que são EXCLUSIVOS para a entrada de dados em um computador. 

São apresentados quatro itens distribuídos entre as alternativas de resposta respectivamente como: mouse, teclado, 

pen drive e impressora. 

O comando da questão solicita o apontamento do único item de hardware que NÃO executa a função exclusiva de 

entrada de dados. Nesse contexto foi detectado a ocorrência de um erro material que possibilitou a existência de duas 

afirmativas corretas, pois o pen drive não é considerado um dispositivo exclusivo de entrada pelo fato de desempenhar 

simultaneamente as funções de entrada e saída (híbrido/misto) e a impressora é considerado um dispositivo de saída de 

dados. Com base nos argumentos apresentados o recurso é procedente, sendo a questão anulada. 

 

Fonte: 

• http://www.ufpa.br/dicas/mic/mic-e-s.htm 
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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, 

 

21 de junho de 2017. 

 

 

 

IDECAN 


