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JULGAMENTO DOS RECURSO QUANTO A ELABORAÇÃO DE QUESTÕES 

E/OU GABARITO PRELIMINAR 

 

Inicialmente vale ressaltar que a banca de elaboração de questões da empresa ASSCON-PP é composta 

por profissionais da área da educação, todos graduados, pós-graduados e mestres, e que estes são orientados a 

respeitar na elaboração de questões os princípios constitucionais. 

É importante salientar que estes professores atuam em escolas municipais, estaduais e federais, sendo 

que os conteúdos específicos dos quais estes elaboram questões são tratados pelos mesmos com os seus alunos 

diariamente, e neste contexto, estes professores estão em contato com vários materiais didáticos, que por sua 

vez são utilizados como referencia para a elaboração de questões. 

Ressaltamos ainda que quando o conhecimento é comum, não existe plágio, tendo em vista que existe 

uma quantidade imensa de conhecimentos considerados comuns, acessíveis e dominados pelo público em geral 

ou nas áreas de estudo específico que se referem a assuntos que todas as pessoas já conhecem ou que no campo 

de estudo é um saber compartilhado por todos. 

 Neste contexto, a empresa ASSCON-PP destaca mais uma vez o seu compromisso com a verdade e transparência 

e como tal fará a anulação de qualquer questão onde se perceba a existência de plagio. 

 

DOS JULGAMENTOS. 

 

 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 01 – PROCURADOR JURÍDICO E GEÓGRAFO 

INDEFERIDA 

Considerando que Autor é quem cria a história e Narrador é um ser do qual o autor se utiliza para nos 

contar a história, não há dúvida na questão. Se, neste texto em específico, considerarmos autor e narrador como 

a mesma pessoa, ainda assim não poderia ser a alternativa C, uma vez que pede a INCORRETA. Conforme alega o 

próprio recorrente, “Ocorre que Jorge Amado se baseou na própria vivência para escrever seu texto, não o texto 

entregue ao Padre Cabral (descrição), MAS O TEXTO OBJETO DA QUESTÃO.”  Sim, esta afirmação tem 

fundamento, porém o enunciado da questão pede a INCORRETA 

 Da mesma forma um recurso impetrado afirma que não poderia ser utilizada a alternativa e (nenhuma 

das afirrmações anteriores), é importante perceber a alternativa “Nenhuma das alternativas anteriores” é opção 

caso não seja encontrada outra resposta possível, que não é o caso.  

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 03 – FISCAL AMBIENTAL E MOTORISTA 

DEFERIDA – Nula para os cargos de Fiscal ambiental, motorista, agente administrativo, técnico administrativo e  

técnico em informática. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 04 – AGENTE ADMINISTRATIVO 

INDEFERIDA 
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O recurso impetrado afirma que não se utiliza mais a nomenclatura sujeito oculto. Devemos ter atenção 

que a nomenclatura  Sujeito oculto, por mais que já tenha outras denominações,  ainda é admitida, e foi utilizada 

justamente para não provocar dúvidas, uma vez que há várias outras formas de referência, como o recorrente 

mesmo alega: desinencial, elíptico, subentendido, implícito... que, quando usadas ou explicadas nos livros 

didáticos ou gramáticas, normalmente fazem menção a forma tradicional (Oculto). 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 06: FISCAL AMBIENTAL 

INDEFERIDA 

 

A resposta está correta, pois, a lesma sobe 10 cm a cada duas horas, mas na última vez em que ela sobe 

(última hora) alcança o topo do muro e não escorrega os 40 centímetros. 

 

1ª subida: sobe 50 cm e desce 40 cm = 10 cm/2 horas 

2ª subida: sobe 50 cm e desce 40 cm = 10 cm/2 horas = 20cm 

3ª subida: sobe 50 cm e desce 40 cm = 10 cm/2 horas = 30cm 

4ª subida: sobe 50 cm e desce 40 cm = 10 cm/2 horas = 40cm 

5ª subida: sobe 50 cm e desce 40 cm = 10 cm/2 horas = 50cm 

6ª subida: sobe 50 cm e desce 40 cm = 10 cm/2 horas = 60cm 

7ª subida: sobe 50 cm e desce 40 cm = 10 cm/2 horas = 70cm 

8ª subida: sobe 50 cm e desce 40 cm = 10 cm/2 horas = 80cm 

9ª subida: sobe 50 cm e desce 40 cm = 10 cm/2 horas = 90cm 

10ª subida: sobe 50 cm e desce 40 cm = 10 cm/2 horas = 100cm 

11ª subida: sobe 50 cm e desce 40 cm = 10 cm/2 horas = 110cm 

12ª subida: sobe 50 cm e desce 40 cm = 10 cm/2 horas = 120cm 

13ª subida: sobe 50 cm e desce 40 cm = 10 cm/2 horas = 130cm em 26 horas 

 

Na 14ª a lesma sobe 50 centímetros e alcança o topo. 130cm + 50cm = 180cm em 27 horas. 

Da mesma forma é importante perceber que o enunciado da questão cita-se “Uma lesma sobe um 

muro”, não definindo nenhum ângulo, entende-se sentido vertical. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 06: GEÓLOGO 

DEFERIDA – nula para os cargos de arquiteto, biólogo, contador, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, 

engenheiro civil, engenheiro químico, engenheiro sanitarista, geólogo, geógrafo, médico veterinário, procurador 

jurídico. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 07: PROCURADOR JURÍDICO E GEÓLOGO 

DEFERIDA – nula para os cargos de arquiteto, biólogo, contador, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, 

engenheiro civil, engenheiro químico, engenheiro sanitarista, geólogo, geógrafo, médico veterinário, procurador 

jurídico. 

 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 07: MOTORISTA 

DEFERIDA – Nula para os cargos de Fiscal ambiental, motorista, agente administrativo, técnico administrativo e  

técnico em informática 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 08: GEÓLOGO 

INDEFERIDA 
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 Questão elaborada com base no conhecimento comum. O site utilizado pelo impetrante para validar o 

recurso é o yahoo respostas, sendo que, para a banca da ASSCONPP, este site é uma fonte que não tem controle 

e avaliação sobre a credibilidade da informação apresentada. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 09: GEÓLOGO 

INDEFERIDA 

 Questão elaborada com base no conhecimento comum. O site utilizado pelo impetrante para validar o 

recurso é o yahoo respostas, sendo que, para a banca da ASSCONPP, este site é uma fonte que não tem controle 

e avaliação sobre a credibilidade da informação apresentada. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 10: GEOLOGO 

INDEFERIDA 

Questão elaborada com base no conhecimento comum. O site utilizado pelo impetrante para validar o 

recurso é o yahoo respostas, sendo que, para a banca da ASSCONPP, este site é uma fonte que não tem controle 

e avaliação sobre a credibilidade da informação apresentada. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 11: PROCURADOR JURÍDICO 

DEFERIDA – ALTERAÇÃO DE GABARITO PARA TODOS OS CARGOS 

Alteração de gabarito de A para E. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 12: PROCURADOR JURÍDICO, AGENTE ADMINISTRATIVO E ARQUITETO 

DEFERIDO. – NULA PARA TODOS OS CARGOS; 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 14: GEÓGRAFO E TÉCNICO EM INFORMÁTICA E PROCURADOR JURÍDICO 

DEFERIDA – ALTERAÇÃO DE GABARITO PARA TODOS OS CARGOS 

Alteração de gabarito de C para E, pois a alternativa diz:  e) Todas as afirmações anteriores são 

verdadeiras; Onde todas as afirmações anteriores discutem  sobre variações climáticas que  foram e são 

verificadas no Planeta Terra, e ao afirmar na alternativa C .......ainda discutindo-se a interferência antrópica, 

refere-se que o processo de interferência humana continua ocorrendo. 

 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 15: PROCURADOR JURÍDICO 

DEFERIDA – ALTERAÇÃO DE GABARITO PARA TODOS OS CARGOS 

Alteração de gabarito para alternativa A. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 17: DEFERIDO 

Anular para todos os cargos. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 18: DEFERIDO 

Anular para todos os cargos. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 19: INDEFERIDO 

O Edital apresenta em seu conteúdo: 

INFORMÁTICA BÁSICA: Componentes operacionais; recursos do windows; internet; word (editor de texto); 

excel (tabelas, planilhas e gráficos); power point (criação e apresentação de slides). 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 20: INDEFERIDO 

As fórmulas são equações que podem executar cálculos, retornar informações, manipular o conteúdo de outras 

células, testar condições e mais. Uma fórmula sempre começa com um sinal de igual (=). Fonte: 
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https://support.office.com/pt-br/article/In%C3%ADcio-r%C3%A1pido-criar-uma-f%C3%B3rmula-f6e759f1-bcfd-

4f29-99c4-c771cc5743b4 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 21: GEÓGRAFO 

DEFERIDA – NULA PARA O CARGO DE GEOGRAFO 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 22: GEÓGRAFO 

DEFERIDA – ALTERAÇÃO DE GABARITO PARA LETRA D 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 25: GEÓGRAFO 

DEFERIDA – ALTERAÇÃO DE GABARITO PARA LETRA A 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 29: GEÓGRAFO 

INDEFERIDA 

 O recurso impetrado afirma que “a questão trata sobre estudo mineralógico e granulométrico do solo e, 

qualquer estudo referente a “Solos” não constava no conteúdo específico para o cargo de GEÓGRAFO. 

 É importante que o candidato releia o edital na página 27, onde observa-se o caonteúdo programático 

do cargo, conforme recorte abaixo: 

 
 É importante observar a parte que trata específicamente se Minerais e Rochas, tendo em vista que O 

solo é uma camada mais superficial da crosta terrestre, onde se desenvolvem muitas plantas e vive uma grande 

variedade de animais. Esta camada, o solo, não é muito profunda; tem, em média, trinta centímetros de 

espessura. Ela vem se formando há milhões de anos, com o acúmulo de pequeníssimas partículas, formadas pelo 

desgaste das rochas, que foram se misturando com os restos de animais e plantas. 

 Desta forma, pode-se perceber que o conteúdo solo está sim previsto no edital. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 33: GEÓGRAFO 

INDEFERIDA 

O recurso impetrado afirma que a questão trata sobre Geotecnia, sendo que este conteúdo não 

constava no edital (Nº 1/2016, DE 15 JANEIRO DE 2016) deste concurso para o cargo de geógrafo. 

 

Inicialmente vamos lembrar da definição de Geografia contida no dicionário Aurélio: 

 

s.f. Ciência que tem por objeto a descrição da superfície da Terra, o estudo de seus 

aspectos físicos atuais e das relações entre o meio natural e os grupos humanos. / 

Obra que trata dessa ciência. // Geografia econômica, parte da geografia que estuda 

os recursos do solo e do subsolo, sua exploração, distribuição e consumo. // 

https://support.office.com/pt-br/article/In%C3%ADcio-r%C3%A1pido-criar-uma-f%C3%B3rmula-f6e759f1-bcfd-4f29-99c4-c771cc5743b4
https://support.office.com/pt-br/article/In%C3%ADcio-r%C3%A1pido-criar-uma-f%C3%B3rmula-f6e759f1-bcfd-4f29-99c4-c771cc5743b4
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Geografia física, a que descreve e estuda o aspecto atual da superfície do globo 

terrestre. // Geografia humana, a que tem por objeto o estudo das relações entre as 

atividades do homem e o meio onde ele vive. // Geografia lingüística, ciência que 

tem por objeto determinar as áreas de extensão dos fenômenos lingüísticos. 

 

Deve-se destacar ainda que Geotecnia é a aplicação de métodos científicos e princípios de engenharia 

para a aquisição, interpretação e uso do conhecimento dos materiais da crosta terrestre, salientando que a 

crosta terrestre é a camada da Terra onde os seres vivos habitam e onde se constrói o espaço geográfico. 

Verificando o conteúdo programático do edital podemos verificar o texto do recorte abaixo: 

 
 

Desta forma, é possível perceber que o edital não aborda diretamente a palavra “Geotecnia” no 

conteúdo programático, porém, apresenta vários conteúdos relacionados. 

 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 34: GEÓGRAFO 

DEFERIDO – NULA PARA O CARGO DE GEÓGRAFO  

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 21 – ENGENHEIRO QUÍMICO 

DEFERIDA – ALTERAÇÃO DE GABARITO – RESPOSTA CORRETA LETRA D 

 

 Sabe-se que o coeficiente de solubilidade do KI em etanol é de 2g/100ml a 20ºC. 

Assim, pode-se calcular a massa de KI que será solubilizado em 15ml de etanol 

 

2g ---- 100ml 

Xg ----- 15 ml 

 

X: 0,3 gramas. 

 

Desta forma, os frascos B e C que apresentam respectivamente 0,50 gramas e 0,85 gramas de KI 

apresentarão corpo de fundo. Estando portanto correta a letra D; 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 25 – ENGENHEIRO QUÍMICO 

DEFERIDA – ALTERAÇÃO DE GABARITO – RESPOSTA CORRETA LETRA A 

 

 Observemos inicialmente o enuciado da questão: 

25. Tendo por base o princípio de Le Châtelier, e sabendo a formação da amônia a partir de seus elementos 

é uma reação reversível. 
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N2(g) + 3 H2(g) ↔ 2 NH3(g) 

 

Bem como, de que a reação de formação da amônia é acompanhada pelo desprendimento de calor, julgue as 

afirmações abaixo:  

 

I. A reação de formação da amônia é uma reação exotérmica; 

II. A reação reversa da formação da amônia é uma reação endotérmica; 

III. Se a temperatura do sistema em equilíbrio é aumentada, a reação que absorve calor será favorecida, 

promovendo formação da amônia; 

IV. Se resfriarmos o sistema favorecemos a decomposição da amônia 

 

Pode-se afirmar que são corretas as afirmações: 

a) I e II apenas; 

b) III e IV apenas; 

c) I e III apenas; 

d) Nenhuma; 

e) Todas; 

 

Pode-se verificar em bibliografias que a reação á direita é exotérmica e a esquerda é endotérmica. A 

adição de calor a este equilíbrio causa um deslocamento para a esquerda. A reação endotérmica (para a 

esquerda) consome parte do calor adicionado para produzir mais N2 e H2 a partir de NH3, desta maneira a 

temperatura aumenta menos do que se poderia esperar. A temperaturas mais alta, as concentrações de 

equilíbrio de [N2] e [H2] são maiores e a de [NH3] é menor. Neste contexto observa-se que apenas as afirmações I 

e II estão corretas. 

Portanto faz-se necessária a alteração do gabarito, sendo portanto correta a alternativa A 

 

RECURSO QUANTO A QUESTÃO 26 – ENGENHEIRO QUIMICO 

INDEFERIDA 

 

 O recurso impetrado pelo candidato afirma que o enunciado é confuso, fazendo uma análise da questão 

observa-se que o mesmo é bastante objetivo e traz todas as informações necessárias para sua correta resolução. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 27 – ENGENHEIRO QUÍMICO 

DEFERIDA – ALTERAÇÃO DE GABARITO – ALTARNATIVA CORRETA LETRA D 

 

Observemos inicialmente o enunxiado da questão: 

 

26. Muitas vezes é interessante interferir na velocidade das reações químicas, seja para retardá-la, como no 

apodrecimento de frutas, seja para acelerá-las, por exemplo, para a obtenção mais rápida de produtos 

industriais. Nesta perspectiva julgue as afirmações abaixo: 

 

I. Quanto maior a energia de ativação, maior será a velocidade da reação; 

II. A velocidade da reação é inversamente proporcional ao número de colisões efetivas; 

III. Quanto maior a superfície de contato, maior é a velocidade da reação; 

IV. Um aumento na pressão sobre o sistema provoca uma diminuição do volume, o que por sua vez provoca 

aumento na velocidade da reação; 

 

Pode-se afirmar que estão corretas: 

a) I e III apenas; 
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b) II e III apenas; 

c) I e II apenas; 

d) III e IV apenas; 

e) Todas; 

 

A afirmação I é incorreta, sendo que a sentança correta seria, quanto menor a energia de ativação maior a 

velocidade da reação. (http://www.colegioweb.com.br/cinetica-quimica/energia-de-ativacao.html); 

A afirmação II é incorreta, pois a velocidade da reação é diretamente proporcional ao número de colisões 

efetivas. (http://quimicaevestibular.com.br/fisico-quimica/cinetica-quimica/); 

A afirmação III está correta; 

A afirmação IV está correta; 

 

Portanto a afirmação corretaa é a letra D, estão corretas as afirmações III e IV apenas; 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 31 – ENGENHEIRO QUÍMICO 

INDEFERIDO 

 O recurso impetrado pelo candidato afirma que não é possivel responder as questão de forma correta 

pois “não se pode afirmar que o Engenheiro químico realizou a escolha incorreta, pois não foram avaliados 

diversos outros parâmetros como: custo, disponibilidade, forma de fornecimento, decomposição da Ureia em 

dióxido de Carbono e Amônia.” 

 É importante que o candidato verifique que todas as alternativas de resposta fazem referencia 

unicamente à concentração de nitrogenio na Uréia e no nitrato de amônia, sendo portanto este o único 

parâmetro necessário para a resposta correta da questão. 

 É como afirma o candidato: “A Grosso modo, e avaliando somente as massas molares pode-se dizer 

que o a Ureia é um melhor fertilizante, essa conta qualquer pessoa com um ensino básico de química pode 

resolver.” 

 Desta forma está correta a alternativa b conforme o gabarito preliminar. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 21 – para os cargos de fiscal ambiental, biólogo, engenheiro agrônomo, 

médico veterinário, geólogo 

DEFERIDO, alterar gabarito para alternativa “E” 

 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 22 – para os cargos de  fiscal ambiental, biólogo, engenheiro agrônomo, 

médico veterinário, geólogo 

DEFERIDO 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 23 – para os cargos de  fiscal ambiental, biólogo, engenheiro agrônomo, 

médico veterinário, geólogo 

DEFERIDO 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 24 – para os cargos de  fiscal ambiental, biólogo, engenheiro agrônomo, 

médico veterinário, geólogo 

DEFERIDO 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 25 – para os cargos de  fiscal ambiental, biólogo, engenheiro agrônomo, 

médico veterinário, geólogo 

DEFERIDO, alterar gabarito para alternativa “E” 

 

http://quimicaevestibular.com.br/fisico-quimica/cinetica-quimica/
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RECURSO QUANTO À QUESTÃO 26 – para os cargos de  fiscal ambiental, biólogo, engenheiro agrônomo, 

médico veterinário, geólogo 

DEFERIDO, alterar gabarito para alternativa “E” 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 27 – para os cargos de  fiscal ambiental, biólogo, engenheiro agrônomo, 

médico veterinário, geólogo 

DEFERIDO, alterar gabarito para alternativa “E” 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 28 – para os cargos de  fiscal ambiental, biólogo, engenheiro agrônomo, 

médico veterinário, geólogo – DEFERIDO. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 29 – para os cargos de  fiscal ambiental, biólogo, engenheiro agrônomo, 

médico veterinário, geólogo 

DEFERIDO, alterar gabarito para alternativa “E” 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 30 – para os cargos de  fiscal ambiental, biólogo, engenheiro agrônomo, 

médico veterinário, geólogo 

DEFERIDO, alterar gabarito para alternativa “E” 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 31 – para o cargo de  Geólogo, 
INDEFERIDA questão elaborada conforme legislação, Segundo Lei nº 1528 de 23 de maio de 2000, em seu Art. 

11, solicitando a excessão a regra 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 33 – para o cargo de  Geólogo, 
INDEFERIDA questão elaborada conforme legislação, Segundo Lei nº 1528 de 23 de maio de 2000, em seu Art. 

90, solicitando a excessão a regra.  

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 37 – para o cargo de  Geólogo, 
DEFERIDO, alterar gabarito para alternativa “E” 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 36 – para o cargo de  Geólogo, 
INDEFERIDO 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 40 – para o cargo de  Geólogo, 
INDEFERIDO 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 35 – DEFERIDO para o cargo de  Biólogo, 
DEFERIDO 

 

CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 17 – DEFERIDO 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 28 – DEFERIDO 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 29 – DEFERIDO 
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CARGO ARQUITETO 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 17 - DEFERIDO 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 20 – INDEFERIDA, Para criar uma fórmula é necessário preceder a instrução pelo 

sinal de =. Resposta objetiva e direta. 

As fórmulas são equações que podem executar cálculos, retornar informações, manipular o conteúdo de outras 

células, testar condições e mais. Uma fórmula sempre começa com um sinal de igual (=). Fonte: 

https://support.office.com/pt-br/article/In%C3%ADcio-r%C3%A1pido-criar-uma-f%C3%B3rmula-f6e759f1-bcfd-

4f29-99c4-c771cc5743b4  http://www3.dsi.uminho.pt/iiee/repos/i2-excel0102.pdf 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 37 – INDEFERIDO. 

Vejamos o quer rege o Art. 113 da Lei Orgânica do Município de Gravataí, base da para elaboração da questão 

37: 

O Plano Diretor do Município, instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, deverá, 

além de contemplar os aspectos de interesse local e respeitar a vocação ecológica, ser compatível com as 

diretrizes do planejamento de desenvolvimento regional da região metropolitana da Grande Porto Alegre. 

 

§ 1º A ampliação de áreas urbanas ou de expansão urbana deverão ser acompanhadas do respectivo 

zoneamento de usos e regime urbanístico. 

 

§ 2º Todo parcelamento do solo, para fins urbanos, deverá estar inserido em área urbana ou de expansão 

urbana, definida em Lei Municipal. 

 

§ 3º Na aprovação de qualquer Projeto de Loteamento ou construção de conjuntos habitacionais, o Município 

exigirá a edificação pelos incorporadores, de escola com capacidade para atender à demanda gerada pelo 

loteamento ou conjunto habitacional. 

 

§ 4º Na aprovação de qualquer projeto de loteamento ou construção de conjuntos habitacionais, o Município 

exigirá a completa infra-estrutura de saneamento básico determinada por Lei Federal e Legislação Municipal 

competentes. 

 

§ 5º Deverá o Município, na aprovação do projeto de loteamento ou construção de conjuntos habitacionais, 

prevenir, combater e controlar a poluição e a erosão, em qualquer de suas formas. 

 

§ 6º O Município assegurará a participação das entidades comunitárias e das representativas da sociedade civil 

organizada legalmente constituídas, na definição do Plano Diretor e das Diretrizes Gerais da ocupação do 

território, bem como na elaboração e implantação dos planos, programas e projetos que lhes sejam 

concernentes. 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 38 – DEFERIDO 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 40 – INDEFERIDO 

De acordo com o Tribunal de contas da União, em Obras Públicas Recomendações Básicas para a Contratação e 

Fiscalização de Obras de Edificações Públicas, 3ª edição, 2013, " O custo direto total da obra é obtido pelo 

https://support.office.com/pt-br/article/In%C3%ADcio-r%C3%A1pido-criar-uma-f%C3%B3rmula-f6e759f1-bcfd-4f29-99c4-c771cc5743b4
https://support.office.com/pt-br/article/In%C3%ADcio-r%C3%A1pido-criar-uma-f%C3%B3rmula-f6e759f1-bcfd-4f29-99c4-c771cc5743b4
http://www3.dsi.uminho.pt/iiee/repos/i2-excel0102.pdf
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somatório do produto “quantitativo x custo unitário” de cada um dos serviços necessários para a execução do 

empreendimento. "  

Ainda neste mesmo manual, define-se custo unitário como: "insumos necessários para a realização desse serviço 

e os coeficientes de consumo de materiais, de produtividade da mão-de-obra e consumo horário dos 

equipamentos utilizados na sua execução." 

Ou seja, quando se trata de custo unitário, o insumo mão de obra já esta embutido no mesmo, o que faz a 

alternativa correta para a questão a letra A e não a letra E, onde estaria repetindo a soma do insumo mão de 

obra. 

Sendo assim, indefere-se o pedido. 

CARGO BIÓLOGO 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 12 - DEFERIDA 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 36 – Alteração de Gabarito - Resposta correta é a letra "D", uma vez que na 

revisão de 2006 existem ressalvas não mencionadas na letra Ä".  

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 40 – para os cargos de  Biólogo, 
INDEFERIDO, Conteúdo previsto em cronograma, quando o mesmo trata sobre IBAMA, CONAMA, CONSEMA,e 

politica estadual de meio ambiente.  

 

CARGO CONTADOR 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 22 – INDEFERIDO 

A resposta correta é a alternativa A = 50%, pois deve-se fazer a diferença entre o retorno e o capital investido 

para calcular a TIR. 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 23 – INDEFERIDO 

O valor do estoque das mercadorias deve ser registrado pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos 

dois o menor, então segue o cálculo: 

Mercadoria Custo Preço de Venda Gastos com 
vendas 

Valor Realizável Saldo Estoque 

A R$ 800 R$ 850,00 R$ 150,00 850-150=700 R$ 700,00 

B R$ 680 R$ 820,00 R$ 80,00 820-80=740 R$ 680,00 

C R$ 700 R$ 780,00 R$ 120,00 780-120=660 R$ 660,00 

TOTAL  R$ 2.040,00 

 
Dessa forma a alternativa correta é a B) R$ 2.040,00. 

 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 27 – INDEFERIDO. Prêmio de Seguro é a soma em dinheiro paga pelo segurado 

ao segurador, para que assuma a responsabilidade de um determinado risco, logo uma despesa que deve estar 

registrada na DR. Então a alternativa A está correta. 
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RECURSO QUANTO À QUESTÃO 31 – INDEFERIDO. O item III da questão 31 refere-se ao parecer com ressalva e 
não ao parecer sem ressalva como pede a questão. 
 

CARGO ENGENHEIRO AMBIENTAL 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 17 - DEFERIDO 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 25 – INDEFERIDO 

A energia interna é a energia que um sistema de partículas possui em virtude tanto do seu grau de agitação, 

quanto de interação. Dessa forma, a energia interna não mede/quantifica o grau de agitação, sendo que a 

grandeza física que mede o nível de agitação das moléculas é a temperatura. Portanto, a alternativa A está 

correta. 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 30 – DEFERIDO 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 34 – INDEFERIDO 

Como mencionado no enunciado da questão “É relativamente complicado classificar globalmente o metabolismo 

que governa a biodegradação da matéria orgânica. Em relação às vias anaeróbias e aeróbias, assinale as 

afirmativas corretas”. No enunciado, quando utilizado o termo “por via fermentativa”, conforme literatura fica 

claro que o termo refere-se ao processo de degradação por vias anaeróbias. 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 36 – INDEFERIDO 

De acordo RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986, dependerá de elaboração de EIA e RIMA, 

dentre outras: Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV. Usinas de geração de eletricidade, 

qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10MW. Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de 

rolamento. Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares ou menores, quando 

atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental. Dessa forma, a 

alternativa A, C e D estão incorretas, pois estão descritas: a) Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 

330KV. c) Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 20MW.  d) 

Estradas de rodagem com três ou mais faixas de rolamento.  

Somente a alternativa E está correta. 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 40 – INDEFERIDO 

Conforme descrito na alternativa C: “O enxofre apresenta um ciclo basicamente sedimentar, embora possua uma 

fase gasosa, porém de pouca importância”. A questão refere-se às FASES do ciclo biogeoquímico, e não da 

importância do ciclo ao ambiente que ele ocorre.  

 

CARGO ENGENHEIRTO CIVIL 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 21 – INDEFERIDO 

O enunciado da questão 21 faz única e exclusiva referencia ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis. Pois bem, embora ha um digito repetido, neste caso o sete, no entendimento das 

banca não deve ser elemento para anulação da questão, pois o próprio enunciado sita além da Lei, a quem ela se 

refere, ou seja, do ponto de vista do conhecimento das alternativas constantes na questão, não seria fator 
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impeditivo para que fosse respondida com Verdadeira ou Falsa. Se o enunciado trouxe-se apena a Lei como 

referencia, ai sim seria passivo de anulação, pois poderia causar duvidas a quem ou o que ela faz referencia.  

 

CARGO ENGENHEIRO SANITARISTA  

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 18 – DEFERIDO 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 39 - DEFERIDO 

 

CARGO FISCAL AMBIENTAL 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 17 – DEFERIDO 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 31 – para os cargos de  fiscal ambiental, INDEFERIDO, De acordo com a 

resolução do CONAMA 377 de 09/10/2006, art 2º seção 1 página 56 a resposta correta é a letra "D", uma vez que 

na revisão de 2006 existem ressalvas não mencionadas na letra Ä".  

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 32 – para os cargos de  fiscal ambiental, 

DEFERIDO, De acordo com a resolução 010/90 do CONAMA existe uma hipótese de dispensa do EIA/RIMA no art. 

3º portanto a resposta correta é a letra "A", exigência do PRAD pelo decreto 97632 de 10/04/1989 art 1º. 

DEFERIDO, ALTERAR GABARITO PARA ALTERNATIVA A 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 33 – para os cargos de  fiscal ambiental, 
INDEFERIDO, a questão está se referindo ao EIA, Estudo de Impacto Ambiental, tão somente. 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 37 – para os cargos de  fiscal ambiental, 
INDEFERIDO,  a alternativa “b” trata sobre erosão superficial e não laminar. 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 38 – para os cargos de  fiscal ambiental, 
DEFERIDA, alterar gabarito para alternativa B 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 39 – para os cargos de  fiscal ambiental, 
DEFERIDA, ALTERAR GABARITO PARA ALTERNATIVA E 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 40 – para os cargos de  fiscal ambiental, 
INDEFERIDA, a questão solicita a alternativa INCORRETA, portanto mantem-se a resposta e indefere-se o pedido 

de recurso. 

 

CARGO MOTORISTA 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 17 – DEFERIDA 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 20 – INDEFERIDO 

As fórmulas são equações que podem executar cálculos, retornar informações, manipular o conteúdo de outras 

células, testar condições e mais. Uma fórmula sempre começa com um sinal de igual (=). Fonte: 

https://support.office.com/pt-br/article/In%C3%ADcio-r%C3%A1pido-criar-uma-f%C3%B3rmula-f6e759f1-bcfd-

4f29-99c4-c771cc5743b4 

https://support.office.com/pt-br/article/In%C3%ADcio-r%C3%A1pido-criar-uma-f%C3%B3rmula-f6e759f1-bcfd-4f29-99c4-c771cc5743b4
https://support.office.com/pt-br/article/In%C3%ADcio-r%C3%A1pido-criar-uma-f%C3%B3rmula-f6e759f1-bcfd-4f29-99c4-c771cc5743b4


 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE – FMMA DE GRAVATAÍ, RS 

    
 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 24 – INDEFERIDO 

Segue artigo do Código de Transito Brasileiro: 
  
Art. 145. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de 
escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos: I - ser 
maior de vinte e um anos; II - estar habilitado: a) no mínimo há dois anos na categoria B, ou no mínimo há um 
ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D; e b) no mínimo há um ano na categoria C, 
quando pretender habilitar-se na categoria E; III - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser 
reincidente em infrações médias durante os últimos doze meses; IV - ser aprovado em curso especializado e em 
curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN. 
 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 25 – INDEFERIDA 

A questão trata sobre a simbologia representada pela figura abaixo: 

 

 

 

Indicador de pré-aquecimento. 
De fato, nos carros flex que já dispensam o tanquinho de combustível, indica que o sistema entrou em 

funcionamento para aquecer o etanol antes da injeção no cilindro, geralmente por meio de dispositivo elétrico; 

nos que possuem o tanquinho, indica que a gasolina está sendo usada. É comum em veículos a diesel. 

Indicador de pré-aquecimento das velas – Mais comum em veículos a diesel, essa luz também costuma aparecer 

em carros flex, e indica que o sistema entrou em funcionamento para aquecer o etanol, antes da injeção no 

cilindro. Fonte http://www.blog.drywash.com.br/desvendando-o-painel-do-seu-carro-final/ 

Outro sim, as alternativas restantes na questão 25, em nem um momento referem-se a qualquer que seja uma 

das parte destes complementos, restando as mesmas a identificação de outras partes e/ou funções específicas 

do veículo. 

 

 

CARGO PROCURADOR JURÍDICO 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 17 – DEFERIDO 

 

CARGO TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 15 – Alteração de gabarito para alternativa A. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 17 – DEFERIDO 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 24 – DEFERIDO 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 25 - DEFERIDO 
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RECURSO QUANTO À QUESTÃO 27 – DEFERIDO 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 32 – DEFERIDO 

 

CARGO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 28 – DEFERIDO 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 29 – DEFERIDO 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 40 – INDEFERIDO 

Os agentes ambientais ou riscos ambientais são elementos ou substancias presentes em diversos ambientes, que 

acima dos limites de tolerância podem ocasionar danos à saúde das pessoas. 

Os agentes ambientais ou riscos ambientais são bastante debatidos e estudados na área de segurança e saúde 

do trabalho, principalmente na elaboração e implementação dos programas, como: Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, Programa de 

Gerenciamento de Riscos – PGR, etc. 

Como função do Técnico Administrativo ele deverá atuar na área de Recurso Humanos e supervisionar serviços, 

além de outros. Assim sendo, é de incumbência do Técnico Administrativo zelar pela segurança dos membros da 

FMMA, não somente fornecendo EPIs mas visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, 

através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais 

existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 29 – para o cargo de  Procurador Jurídico 
INDEFERIDO, tendo em vista que a duplicidade das palavras em nada afeta a resolução da questão. 

 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 27 – para o cargo de  Procurador Jurídico 

O enunciado da questão é letra de lei constante no artigo 384 do Código de Processo Penal. O recorrente deve 
ter-se equivocado quanto aos institutos. Vejamos nas palavras de Fernanda Maronni: 

A EMENDATIO LIBELLI consiste em uma simples operação de emenda ou corrigenda da acusação no aspecto da 
qualificação jurídica do fato. O Código de Processo Penal, na redação primitiva, previa-a, no art. 383, ao dispor: O 
juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denuncia ou queixa,  poderá atribuir-lhe definição jurídica 
diversa, ainda que,  em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. 

A MUTATIO LIBELLI, prevista no art. 384 do CPP, é a alteração do conteúdo da peça acusatória, a mudança dos 
fatos narrados na denúncia/queixa, no curso do processo, pela existência de novas provas contra o réu que 
possam levar a uma condenação por delito diverso. A razão do instituto é impedir julgamentos além daquilo que 
foi pleiteado. 

 A MUTATIO LIBELLI correlaciona aos princípios da congruência, da inércia e da imparcialidade judicial. Está 
unificada, pois, sempre deverá existir aditamento da denúncia pelo Ministério Público, independentemente de a 
nova definição aumentar ou diminuir a pena, possibilitando, ainda, nova produção de provas. 

 Ainda, quanto ao corpo da questão ficou claro “nova definição legal”. INDEFERIDO. 

http://inbep.com.br/blog/o-que-e-pcmso/
http://inbep.com.br/blog/o-que-significa-ppra/
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RECURSO QUANTO À QUESTÃO 23 – para o cargo de Procurador Jurídico 

INDEFERIDO 

O CTN (Código Tributário Nacional) foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, vigente, como Lei 
complementar, mas palavras de Alexandre de Moraes:  

(...)“a razão da existência da lei complementar consubstancia-se no fato do legislador 
constituinte ter entendido que determinadas matérias, apesar da evidente 
importância, não deveriam ser regulamentadas na própria Constituição Federal, sob 
pena de engessamento de futuras alterações; mas, ao mesmo tempo, não poderiam 
comportar constantes alterações através do processo legislativo ordinário.” 

O CTN foi criado em 1966 como lei ordinária, posteriormente em 1988 com a promulgação da nova 
Constituição Federal, foi recepcionado como Lei Complementar, tendo em vista que cumpre as funções exigidas 
pela Constituição Federal. 

Através do princípio da recepção, todas as normas jurídicas em vigência anteriores a um ordenamento 
constitucional e que não entrem em conflito com este último, são absorvidas pelo sistema jurídico, 
permanecendo em vigor. 

O Código Tributário Nacional, embora tenha sido formalmente editado como lei ordinária, foi 
recepcionado com status de lei complementar  em 1988, só podendo ser alterado ou revogado por meio de 
outra lei complementar.  

Assim sendo, é sim considerado o Código Tributário Nacional uma LEI COMPLEMENTAR. 

 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 40 – para o cargo de Procurador Jurídico 

INDEFERIDO 

A questão é clara e consta no artigo 69 do CPP. Letra de lei. 

Art. 69. Determinará a competência jurisdicional: 

I - o lugar da infração: 

[...] 

 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 26 – para o cargo de  Procurador Jurídico 

INDEFERIDO 

Vejamos o que nos ensina os artigos 125 a 127 do Código de Processo Penal: 

Art. 125. Caberá o sequestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração [...] 

Art. 126. Para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos 
bens. 
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O Candidato se atentou a parte constante de que bastaria a existência de indícios, porém o artigo 126 completa 
que estes indícios devem ser veementes, ou seja, fortes. Deverá conter fortes indícios  da proveniência ilícita dos 
bens para que ocorra o sequestro. 

 

 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 32 – para o cargo de  Procurador Jurídico 

DEFERIDO, Alterar gabarito para alternativa B 

 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 31 – para o cargo de  Procurador Jurídico 

INDEFERIDO 

Vejamos o artigo 23 da lei 8666/93: 

Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em 
função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação: 

I - para obras e serviços de engenharia: 

a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais 

c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);        

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:       

a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);          

b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais);          

c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) 

Ainda, o artigo 23 faz referencia ao artigo 22, qual seja sua redação: 

Art. 22.  São modalidades de licitação: 

I - concorrência; 

II - tomada de preços; 

III - convite; 

[...] 

De modo que a resposta correta é a que consta no gabarito preliminar e será mantida. 

 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 25 – para o cargo de  Procurador Jurídico 

INDEFERIDA 
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A questão diz:  

Segundo o Código Tributário Nacional, o imposto de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens 
imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador, exceto. 

De acordo com o artigo 35 do Código Tributário Nacional, vejamos: 

Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles 
relativos tem como fato gerador: 

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por 
acessão física, como definidos na lei civil; 

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia; 

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II. 

De acordo com o inciso III  se enquadra a letra C, estando esta correta, e como o questionado foi de acordo com 
o CTN, é letra de lei não cabendo interpretações ou extensão a Constituição Federal ou outra norma. 

 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 24 – para o cargo de  Procurador Jurídico 

A questão não disse que os bens eram anteriores ao casamente e sim “bens adquiridos pelo casal” (grifo nosso), 
pelo que o fato de Tício não poderia ter transferido valores sem antes efetuar a partilha dos mesmos. 

O Enunciado n. 283 CJF/STJ esclarece que: “É cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada 
inversa para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com 
prejuízo a terceiros”. 

Os valores que Tício transferiu deveriam ter feito parte da partilha de bens, tendo ele tentado valer-se empresa 
em que era sócio para causar prejuízos na partilha. 

INDEFERIDO 

 

Gravataí – RS, 21 de março de 2016. 


