
 
MUNICÍPIO DE XAXIM 

CONCURSO PUBLICO 01/2015 

 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015, 
DE 13 DE ABRIL DE 2015. 

 

Julgamento dos recursos referentes a formulação das questões e da 

discordância com o gabarito da prova escrita objetiva 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 04 – COMUM A TODOS OS CARGOS 

INDEFERIDO 

 

Na questão observa-se: 

 

4. A água é essencial à vida e todos os organismos vivos no planeta Terra 

dependem da água para sua sobrevivência. No Brasil o setor que mais consome 

água é: 

a) Industrial; 

b) Agropecuário; 

c) Doméstico; 

d) Hospitalar; 

 

Inicialmente vale destacar que o próprio recurso encaminhado pelo candidato não 

deixa dúvida de qual é a resposta correta, pois no recurso observa-se que: 

 

“Segundo informações do ministério do meio ambiente no site: 

http://www.mma.gov.br/estruturas/sedr_proecotur/_publicacao/140_publicacao090620

09025910.pdf consumo de água no brasil: agricultura 70% industria 22% domestico 

8%. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação 

(FAO), a atividade que mais consome água é a agropecuária. Sozinho, esse setor é 

responsável por 70% da água utilizada pelo ser humano, seguido pela indústria, com 

22%, e, por último, o uso doméstico, com 8%.(MUNDO). No Brasil, esses valores 

mudam um pouco: 69% da água consumida é utilizada pela AGRICULTURA, 21%, 

pelo uso doméstico; e 18%, pela indústria.” 

 

Logo, fica evidente, que o setor agropecuário (Salientado que AGROPECUÁRIA é 

definida pelo dicionário como sendo um substantivo feminino, que significa: teoria e 

prática da agricultura e da pecuária ou ainda, considerando suas relações mútuas e 

ainda atividade ou indústria simultaneamente agrícola e pecuária.), ou seja, agrícola, é 

o setor que mais consome água no Brasil. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 08 – COMUM A TODOS OS CARGOS 

INDEFERIDO 

 

Na questão observa-se: 

 

8. O Brasil perde cerca de R$ 8 bilhões por ano por deixar de reciclar os resíduos que 

poderiam ter outro fim, mas que são encaminhados aos aterros e lixões das cidades. 

http://www.mma.gov.br/estruturas/sedr_proecotur/_publicacao/140_publicacao09062009025910.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/sedr_proecotur/_publicacao/140_publicacao09062009025910.pdf
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Neste contexto, qual é a porcentagem de resíduos sólidos que são reciclados no 

Brasil? 

a) De 3 a 4% 

b) De 10 a 15% 

c) De 20 a 30% 

d) Aproximadamente 50% 

 

A informação é atual e confere com os dados veiculados pela mídia, como por exemplo, o 

“Jornal Hoje” da rede globo de televisão, no dia 08 de abril de 2015, conforme pode ser 

verificado no link abaixo: 

 

“Os brasileiros jogam fora 76 milhões de toneladas de lixo – 30% poderiam ser 

reaproveitados, mas só 3% vão para a reciclagem. (Disponível em 

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/04/apenas-3-de-todo-o-lixo-produzido-no-brasil-

e-reciclado.html” 

 

Nesta mesma perspectiva o CEMPRE (Compromisso Empresarial para a Reciclagem) 

também divulga em seu site a informação abaixo: 

 

“Hoje 98% das latinhas de alumínio usadas no Brasil são recicladas. Mas, no total, 

apenas 3% do lixo produzido no País é reciclado, segundo dados do Compromisso 

Empresarial para a Reciclagem (Cempre). (Disponível em 

http://www.ecodebate.com.br/2013/07/19/residuos-solidos-apenas-3-do-lixo-produzido-

no-pais-e-reciclado/)” 

 

Esta informação também é confirmada na pagina da Universidade Federal de Viçosa 

em http://www.projetoreciclar.ufv.br/?area=brasil_recicla; 

 

RECURSO QUANTO Á QUESTÃO 12 – Cargos de Ag. Administrativo, Assistente 

Social, Atendente de consultório dentário, Auxiliar de enfermagem, Contador, 

Engenheiro Civil, Fiscal Sanitarista, Fisioterapeuta, Instrutor de artesanato, 

Médico, Monitor Social, Odontólogo e Psicólogo;  

INDEFERIDA 

 

Na questão observa-se: 

 

12. Observe a figura abaixo: 

 

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/04/apenas-3-de-todo-o-lixo-produzido-no-brasil-e-reciclado.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/04/apenas-3-de-todo-o-lixo-produzido-no-brasil-e-reciclado.html
http://www.ecodebate.com.br/2013/07/19/residuos-solidos-apenas-3-do-lixo-produzido-no-pais-e-reciclado/
http://www.ecodebate.com.br/2013/07/19/residuos-solidos-apenas-3-do-lixo-produzido-no-pais-e-reciclado/
http://www.projetoreciclar.ufv.br/?area=brasil_recicla
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 Com relação à ortografia dos cartazes, todas as alternativas estão corretas, 

EXCETO: 

a) Apenas o primeiro cartaz não possui erro ortográfico; 

b) Todos os cartazes estão grafados corretamente, exceto o primeiro; 

c) “Abaixo a burrice” é a forma aceitável para o primeiro cartaz; 

d) O primeiro cartaz possui erro ortográfico, já os demais estão escritos 

corretamente 

 

No questionamento observa-se que deve ser assinalada a única alternativa 

incorreta (todas as alternativas estão corretas, EXCETO), logo, pode-se verificar que o 

único cartaz que apresenta erro ortográfico é o primeiro (“Abaicho a burrice”), pois 

abaixo se escreve com x e não com ch. 

Desta forma é possível perceber que a afirmação da letra “a” é incorreta, sendo 

todas as outras verdadeiras, logo, a resposta correta para a questão é a alternativa 

“a”, conforme gabarito. 

  

  

RECURSO QUANTO A QUESTÃO 13 – Cargos de Ag. Administrativo, Assistente 

Social, Atendente de consultório dentário, Auxiliar de enfermagem, Contador, 

Engenheiro Civil, Fiscal Sanitarista, Fisioterapeuta, Instrutor de artesanato, 

Médico, Monitor Social, Odontólogo e Psicólogo; 

INDEFERIDO 

 

Na questão pode-se observar: 

 

13. Considere o texto abaixo e depois responda: 

 

 “Monet foi o principal pintor impressionista. Sua obra mais 

importante trata-se de uma paisagem moderna, pintada em estilo moderno, 

em pequena dimensão, sem nenhuma história para contar nem lição moral 

para comunicar. É uma fiel representação das impressões e sensações que os 

olhos experimentam.” 

 

Com relação às palavras destacadas e seu contexto, é correto afirmar que: 

a) Todas são substantivos; 

b) Todas são adjetivos; 

c) Algumas são substantivos e outras são adjetivos; 

d) A maioria delas são adjetivos. 

 

Inicialmente vale destacar que “Adjetivo” é a palavra que expressa uma qualidade ou 

característica do ser e se "encaixa" diretamente ao lado de um substantivo. No 

contexto, pode-se perceber que “importante” está caracterizando o substantivo “obra”, 

ou seja, é um adjetivo. 

 

RECURSO QUANTO A QUESTÃO 14 – Cargos de Ag. Administrativo, Assistente 

Social, Atendente de consultório dentário, Auxiliar de enfermagem, Contador, 
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Engenheiro Civil, Fiscal Sanitarista, Fisioterapeuta, Instrutor de artesanato, 

Médico, Monitor Social, Odontólogo e Psicólogo; 

INDEFERIDA 

 

Na questão observa-se: 

 

14. Considerando as palavras: 

 

I – berinjela    II – quizer III – mecher  

 

Está(ão) corretamente grafada(s): 

a) Apenas a palavra nº I. 

b) Apenas a palavra nº II. 

c) Apenas a palavra nº III. 

d) Nenhuma das palavras. 

 

No recurso em questão o candidato afirma que a palavra “BERINJELA” 

também pode ser escrita com “g” (BERINGELA), é importante salientar que as duas 

formas existem na língua portuguesa, porém a forma correta de escrita da palavra 

no português do Brasil é berinjela e a forma correta de escrita da palavra no 

português de Portugal é beringela. Desta forma, como a prova foi realizada no 

BRASIL, a forma correta é BERINJELA. Assim, pode-se perceber que a única 

alternativa grafada corretamente é a alternativa “I”, estando assim correta a letra “a”, 

conforme o gabarito. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 16 – Cargos de Ag. Administrativo, Assistente 

Social, Atendente de consultório dentário, Auxiliar de enfermagem, Contador, 

Engenheiro Civil, Fiscal Sanitarista, Fisioterapeuta, Instrutor de artesanato, 

Médico, Monitor Social, Odontólogo e Psicólogo;  

INDEFERIDA  

 

Na questão observa-se: 

 

16. Leia o recorte do texto de Guimarães Rosa abaixo: 

 

“Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que 

velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e 

cresciam.” 

 

Assinale a única afirmação correta: 

a) A palavra em destaque, “velhavam”, é um exemplo de neologismo. 

b) A palavra em destaque, “velhavam”, está escrita de forma incorreta, o correto 

seria envelheciam. 

c) A palavra em destaque, “velhavam”, pode ser substituída por envelheciam sem 

prejuízo ao texto. 

d) Todas as afirmações são corretas; 
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Inicialmente vale destacar que “velhavam” é um exemplo Neologismo, sendo que se 

trata de uma derivação sufixal formada pelo verbo velho + ar. Desta forma pode-se 

afirmar que a afirmação “a” está correta. 

Por sua vez,  por se tratar de uma derivação, ou seja, de um Neologismo não é correta 

afirmar que a palavra esta escrita de forma incorreta, assim, a alternativa “b” é 

incorreta. 

A alternativa “c” também é incorreta, pois o autor fez uso do neologismo para sugerir 

que os velhos da vila faziam coisas próprias de velhos, contribui assim para enfatizar o 

clima de rotina e monotonia em que se desenrolava a vida na vila, logo, se substituída 

por envelheciam mudaria o sentido do texto, pois envelhecer exprime apenas um 

processo natural, ou seja, o processo de ficar velho. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 17 – Cargos de Ag. Administrativo, Assistente 

Social, Atendente de consultório dentário, Auxiliar de enfermagem, Contador, 

Engenheiro Civil, Fiscal Sanitarista, Fisioterapeuta, Instrutor de artesanato, 

Médico, Monitor Social, Odontólogo e Psicólogo; 

INDEFERIDA 

 

Na questão observa-se o contexto abaixo: 

 

17. Observe a imagem abaixo e depois responda : 

 
 

 De acordo com as regras ortográficas vigentes, é correto afirmar que: 

a) o acento agudo em pára (verbo) foi abolido; 

b) o acento na palavra pára (verbo)  continua valendo e é um acento 

diferencial; 

c) a palavra pára (verbo) nunca foi acentuada; 

d) a palavra pára (verbo) passou a ser acentuada, pois antes não era. 

 

No recurso em questão o candidato afirma que o novo Acordo Ortográfico só 

entrará em vigor em 2016, sendo que as determinações do novo acordo deverão ser 

seguidas, obrigatoriamente, a partir de 2016.  

Inicialmente vale destacar que o Novo Acordo Ortográfico visa simplificar as 

regras ortográficas da Língua Portuguesa e aumentar o prestígio social da língua no 

cenário internacional, está em vigor no Brasil desde 1º de janeiro de 2009, sendo que 

a grafia passe a ser unificada, a pronúncia e o vocabulário não mudarão. Inicialmente 

foi determinado prazo até 2013 para que os brasileiros absorvessem todas as 
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mudanças que, enfim, tornariam-se normas obrigatórias. Mas este prazo foi estendido 

pelo governo brasileiro até 2016, diante da dificuldade de adaptação a presidenta 

Dilma Rousseff assinou um decreto (7875/2012) ampliando o período de transição até 

31 de dezembro de 2015. Até lá, coexistirão a norma ortográfica atualmente em vigor 

e a nova norma estabelecida por meio do acordo. 

Nesta perspectiva, tendo por base a questão verifica-se que esta trata das 

alterações provocadas pelo novo acordo ortográfico (já em vigor desde 2009), sendo 

que segundo esta regra, o acento agudo no verbo “pára” foi abolido, estando assim 

correta a alternativa “a”, conforme o gabarito. 

 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 19 - Cargos de Ag. Administrativo, Assistente 

Social, Atendente de consultório dentário, Auxiliar de enfermagem, Contador, 

Engenheiro Civil, Fiscal Sanitarista, Fisioterapeuta, Instrutor de artesanato, 

Médico, Monitor Social, Odontólogo e Psicólogo; 

INDEFERIDA 

 

Na questão pode-se observar que: 

 

19. Observe a tira de Hagar abaixo: 

 
  

Na tira acima, a palavra GLÓRIA aparece três vezes e foi usada: 

a) sempre com o mesmo sentido de honra, fama. 

b) na primeira vez como sinônimo de honra/fama e depois como substantivo 

próprio; 

c) na primeira vez como adjetivo e depois como substantivo próprio; 

d) sempre como substantivo próprio; 

 

No recurso o candidato afirma que a alternativa “c” também seria correta, tendo 

em vista que na primeira vez a palavra Glória seria um adjetivo. 

Inicialmente vale destacar que Adjetivo é a palavra que expressa uma 

qualidade ou característica do ser e se "encaixa" diretamente ao lado de um 

substantivo. O Substantivo por sua vez, é a classe gramatical de palavras variáveis, 

as quais denominam os seres. Além de objetos, pessoas e fenômenos, os 

substantivos também nomeiam lugares, sentimentos, estados (alegria, tristeza), 

qualidades (honestidade, sinceridade) e ações. 

Neste contexto, pode-se perceber que na primeira fala (“Parto para a Inglaterra 

em busca de GLÓRIA) glória está sendo empregado como sinônimo de honra e fama 
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(que são substantivos), logo, a afirmação “c” está incorreta, sendo assim a única 

correta é a letra “b” conforme o gabarito. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 21 – Cargos de Ag. Administrativo, Assistente 

Social, Atendente de consultório dentário, Auxiliar de enfermagem, Contador, 

Engenheiro Civil, Fiscal Sanitarista, Fisioterapeuta, Instrutor de artesanato, 

Médico, Monitor Social, Odontólogo e Psicólogo; 

INDEFERIDO 

 

Na questão pode-se verificar o enunciado abaixo: 

 

21. O professor do 4º ano da Escola Municipal de Xaxim deixou para seus alunos duas 

atividades, uma de Matemática e outra de Ciências, como tarefa (dever) de casa. Na 

segunda-feira o professor verificou que 20 alunos haviam feito o dever de matemática, 

15 alunos haviam feito o dever de Ciências, e apenas 11 alunos haviam feito os dois 

deveres (de Matemática e de Ciências). Verificou ainda que 2 alunos não haviam feito 

nenhum dos deveres. Neste contexto, quantos alunos estudam na turma do 4º ano? 

a) 48 alunos; 

b) 37 alunos; 

c) 32 alunos; 

d) 26 alunos; 

 

Para a resolução faz-se necessário a utilização da teoria dos conjuntos: 

O conjunto A é dado por: 20 (fizeram o 

dever de matemática) – 11 (fizeram os 

dois deveres) 

O conjunto B é dado por: 15 (fizeram o 

dever de ciências) – 11 (fizeram os dois 

deveres) 

Desta forma temos: 

9 alunos que fizeram somente o dever 

de matemática; 

4 alunos que fizeram somente o dever de ciências; 

11 alunos que fizeram os dois deveres, ou seja, o de ciências e o de matemática; 

2 alunos não fizeram o dever; 

 

Assim temos: 

9 + 4 + 11 + 2 = 26 alunos (Conforme o gabarito) 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 23 – Cargos de Ag. Administrativo, Assistente 

Social, Atendente de consultório dentário, Auxiliar de enfermagem, Contador, 

Engenheiro Civil, Fiscal Sanitarista, Fisioterapeuta, Instrutor de artesanato, 

Médico, Monitor Social, Odontólogo e Psicólogo; 

DEFERIDO 

Não existia no conteúdo programático o item números romanos 
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RECURSO QUANTO À QUESTÃO 24 – Comum a todos os cargos 

MUDANÇA DE GABAITO PARA ALTERNATIVA A 

Constatou-se erro na digitação do gabarito preliminar. Na questão verifica-se: 

 

24. A prefeitura municipal de Xaxim tem uma boa frota de caminhões para realizar as 

atividades do setor de infra-estrutura e urbanismo. Porém, sabe-se que 2/3 de seus 

caminhões estão com algum problema mecânico, e que essa fração corresponde a 8 

caminhões. Neste contexto, qual é o número total de caminhões da prefeitura 

municipal de Xaxim? 

a) 12 caminhões; 

b) 16 caminhões; 

c) 18 caminhões; 

d) 20 caminhões; 

 

Resolução: 
 

 
 x = 8 

2x = 3 .8 

2x= 24 

X= 24/2 

X= 12 caminhões 

 

RECURSO QUANTO A QUESTÃO 26 – Comum a todos os cargos 

INDEFERIDO 

 

Na questão observa-se: 

 

26. Dona Maria é cozinheira da escola municipal de Xaxim e preparou suco de laranja 

para os alunos. Sabe-se que ela misturou 6 litros de água com 2 litros de suco. Neste 

contexto, a porcentagem de água na mistura é de: 

a) 25% 

b) 33% 

c) 66% 

d) 75% 

 

Conforme enunciado pede-se o porcentual de água na mistura (Solução). Para realizar 

tal calculo, faz-se necessário dividir a massa do soluto (2 litros de suco) pela massa da 

solução (2 litros de suco + 6 litros de água = 8 litros). 

Assim temos que: 

2/8: 0,75  

ou seja, 75%, conforme gabarito. 
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RECURSO QUANTO A QUESTÃO 38 – Monitor Social Pedagógico 

INDEFERIDO 

 

Na questão observa-se: 

 

38. Tendo como referencia a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– lei nº 9394/96) julgue as afirmações abaixo: 

 

I. A educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 6 (seis) anos, em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social; 

 

II. Na Educação Infantil a avaliação se dará mediante acompanhamento e 

registro do desenvolvimento das crianças, com o objetivo de promoção 

para o acesso ao ensino fundamental; 

 

Podes-se afirmar que: 

a) Apenas a afirmação I está correta; 

b) Apenas a afirmação II está correta; 

c) As afirmações I e II são corretas; 

d) As afirmações I e II são incorretas; 

 

A afirmação I é falsa devido a idade da criança que freqüente a creche e a pré-escola. 

 

A constituição da república afirma que: 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

      I -  educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos 

de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria; 

      II -  progressiva universalização do ensino médio gratuito; 

      III -  atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

      IV -  educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de 

idade; 

      V -  acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um; 

      VI -  oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

 

Desta forma pode-se destacar que com as alterações promovidas na LDB pela Lei nº 

12.796/2013, a creche passou a ser destinada a crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de 

idade e a pré-escola (agora como primeira etapa da educação básica) passou a ser 

obrigatória para crianças entre 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade, tendo o ensino 

fundamental início aos 6 (seis) anos de idade. Ainda, com o advento da Lei nº 
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11.114/2005, de 16/05/2005, a matrícula de crianças no ensino fundamental passou a 

ser obrigatória a partir dos 06 (seis) anos de idade, sendo que a pré-escola passa a ter 

como idade limite os 05 (cinco) anos. 

 

A Afirmação II é falsa pois na educação infantil a avaliação NÃO tem objetivo de 

promoção. Conforme o artigo 31 da LDB 

 

Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras 

comuns: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, 

sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental; (Incluído 

pela Lei nº 12.796, de 2013) 

 

Assim, está correta a alternativa “d” conforme o gabarito. 

 

RECURSO QUESTÃO 32 – Cargo de Engenheiro Civil 

INDEFERIDO 

Na questão observa-se: 

 

32. Em determinado edifício de escritório, dentre as 90 vagas no estacionamento, uma 

está reservada para veículos que conduzam ou sejam conduzidos por pessoas 

deficientes. 

De acordo com o mínimo estabelecido na NBR 9050/2004 - Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, essa quantidade  

A. ( )  deveria ser de duas 02 vagas 

B. ( ) deveria ser de duas 03 vagas 

C. ( ) deveria ser de duas 04 vagas 

D. ( ) esta correta  

 

Em resposta a questão 32, informamos que o equivoco na escrita nas alternativas "b" 

e "c" não altera o entendimento na questão, uma vez que a resposta correta é a 

alternativa "d" que não possui erros. 

Sendo assim, não acatamos os argumentos do candidato. 

 

 

RECURSO QUESTÂO 33 – Cargo de Engenheiro Civil 

INDEFERIDO 

Na questão observa-se: 

 

33. De acordo com a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece 

Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, a entidade regulatória, no exercício 

das suas funções, possui autonomia 

A. ( )  financeira, mas não administrativa nem orçamentária 

B. ( ) administrativa, orçamentária e financeira. 

C. ( ) administrativa, mas não orçamentária nem financeira 

D. ( ) administrativa e orçamentária, mas não financeira 
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Em resposta a questão 33, informamos que a lei não se refere a uma entidade em 

específico e sim de forma genérica, citando suas funções, seus objetivos, etc, cabendo 

ao titular delegar esta entidade. Segue o artigo 23, parágrafo 1º da referida lei. 

 

"§ 1º  A regulação de serviços públicos de saneamento básico poderá ser delegada 

pelos titulares a qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites do 

respectivo Estado, explicitando, no ato de delegação da regulação, a forma de atuação 

e a abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas." 

 

Sendo assim, não acatamos os argumentos do candidato. 

 

 

RECURSO QUESTÃO 40 – Cargo de Engenheiro civil 

DEFERIDA 

 

Na questão verifica-se  

 

40. Segundo a Lei 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública, os projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços 

serão considerados principalmente os seguintes requisitos, exceto: 

 

 

A. ( ) funcionalidade e adequação ao interesse público; 

B. ( ) segurança; 

C. ( ) execução por empreitada global; 

D. ( ) possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-

primas existentes no local para execução, conservação e operação 

 

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos 

a esclarecer que a banca anulou a questão, pois, devido a erro de digitação, houve 

problema de concordância do fragmento retirado do texto, o que comprometeu a 

questão, desta forma a questão não apresenta alternativa correta, portanto recurso 

deferido. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 35 – Contador 

INDEFERIDO 

 

35. Com base nos Direitos e Garantias Fundamentais, previsto na Constituição da 

República Federativa do Brasil assinale a alternativa correta. 

a) É livre a manifestação do pensamento e o anonimato; 

Incorreta, pois conforme o inciso IV, do Art.5, da CRFB, é vedado o anonimato; 

b) É permitido juízo ou tribunal de exceção; 

Incorreta, pois conforme o inciso XXXVII, do Art.5, da CRFB, proíbe o tribunal de 

exceção; 
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c) É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 

quando necessário ao exercício profissional; 

Correta, corresponde exatamente ao disposto no inciso XIV, do Art.5, da CRFB; 

d) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 

pena de responsabilidade, sem qualquer ressalva em relação à informação. 

Incorreta, pois conforme o inciso XXXIII, do Art.5, da CRFB, existe uma ressalva, em 

relação às informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado; 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 37 – CONTADOR 

INDEFERIDO 

 

37. Com base no Código Civil, assinale a alternativa incorreta. 

a) No contrato de troca ou permuta, salvo disposição em contrário, cada um dos 

contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento da troca; 

b) Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, 

transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra; 

c) Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo 

determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição; 

d) O comodato é o empréstimo gratuito de coisas fungível e perfaz-se com a 

tradição do objeto. 

Observado a integra do Art. 579 do Código Civil: “Art. 579. O comodato é o 

empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto”. O 

comodato consiste no empréstimo gratuito de coisasnão fungíveis, enquanto que a 

alternativa trata apenas de coisas fungíveis. 

 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 33 – FISIOTERAPEUTA 

INDEFERIDO 

Indeferida a questão n° 33 referente ao cargo de Fisioterapia, pois a questão foi elaborada 

conforme artigos científicos. Os quais podem ser acessados na íntegra através link abaixo: 

http://www.scielo.br/pdf/rbr/v49n4/05.pdf  

http://www.scielo.br/pdf/rbort/v49n3/pt_0102-3616-rbort-49-03-00267.pdf 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 34 – FISIOTERAPEUTA 

INDEFERIDO 

Indeferida a questão n° 34 referente ao cargo de Fisioterapia, pois a questão foi elaborada 

conforme artigos científicos. Os quais podem ser acessados na íntegra através link abaixo: 

http://www.aquabrasil.info/Pdfs/Tratamento_fisioterapico.pdf  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-78522009000600001&script=sci_arttext 

 

http://www.scielo.br/pdf/rbr/v49n4/05.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbort/v49n3/pt_0102-3616-rbort-49-03-00267.pdf
http://www.aquabrasil.info/Pdfs/Tratamento_fisioterapico.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-78522009000600001&script=sci_arttext
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RECURSO QUANTO À QUESTÃO 40 – FISIOTERAPEUTA 

INDEFERIDO 

Indeferida a questão n° 40 referente ao cargo de Fisioterapia, pois a questão foi elaborada 

conforme artigos científicos. Os quais podem ser acessados na íntegra através link abaixo: 

http://www.scielo.br/pdf/fm/v24n1/v24n1a19 

http://www.scielo.br/pdf/rbme/v12n2/v12n2a02.pdf 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 33 – PSICOLOGIA 

INDEFERIDO 

Indeferida a questão n° 33 referente ao cargo de Psicologia, pois a questão foi elaborada 

conforme artigos científicos. Os quais podem ser acessados na íntegra através link abaixo: 

http://www.scielo.br/pdf/rbp/v21s1/v21s1a06.pdf  

http://www.scielo.br/pdf/ape/v19n3/a15v19n3.pdf  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-44461999000500006&script=sci_arttext  

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 38 – PSICOLOGIA 

INDEFERIDO 

Indeferida a questão n° 38 referente ao cargo de Psicologia, pois a questão foi elaborada 

conforme artigos científicos. Os quais podem ser acessados na íntegra através link abaixo: 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1516-36872007000200008&script=sci_arttext  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-65642000000100002&script=sci_arttext 

http://www.scielo.br/pdf/paideia/v19n42/13.pdf 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-166X2004000100003&script=sci_arttext 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 40 – PSICOLOGIA 

INDEFERIDO 

Indeferida a questão n° 40 referente ao cargo de Psicologia, pois a questão foi elaborada 

conforme artigos científicos. Os quais podem ser acessados na íntegra através link abaixo: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-71822008000300018&script=sci_arttext  

 

http://www.scielo.br/pdf/fm/v24n1/v24n1a19
http://www.scielo.br/pdf/rbme/v12n2/v12n2a02.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbp/v21s1/v21s1a06.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ape/v19n3/a15v19n3.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-44461999000500006&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1516-36872007000200008&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-65642000000100002&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/pdf/paideia/v19n42/13.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-166X2004000100003&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-71822008000300018&script=sci_arttext


 
MUNICÍPIO DE XAXIM 

CONCURSO PUBLICO 01/2015 

 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 35 – ODONTOLOGIA 

INDEFERIDO 

Indeferida a questão n° 35 referente ao cargo de Odontologia, pois a questão foi elaborada 

conforme artigos científicos. Os quais podem ser acessados na íntegra através link abaixo: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-72992006000200009&script=sci_arttext 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-27492005000400006 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69912009000500005 

 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 40 – ODONTOLOGIA 

INDEFERIDO 

Indeferida a questão n° 40 referente ao cargo de Odontologia, pois a questão foi elaborada 

conforme artigos científicos. Os quais podem ser acessados na íntegra através link abaixo: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-48722012000100014  

http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-38882012000300014 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-72992006000200009&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-27492005000400006
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69912009000500005
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-48722012000100014
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-38882012000300014

