MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EDITAL Nº 60/2014, de 01 de setembro de 2014.
JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO DAS PROVAS ESCRITAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas, TORNA PÚBLICO, o JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTOES E GABARITO
DAS PROVAS ESCRITAS, conforme o disposto no Edital de Concurso Público- Edital 45/2014, quais
são:
Número de recursos
Dois candidatos impetraram
recurso
Três candidatos impetraram
recurso
Um candidato impetrou recurso

Sete candidatos impetraram
recurso
Treze candidatos impetraram
recurso
Trinta e três candidatos
impetraram recurso
Quatro candidatos impetraram
recurso
Quatro candidatos impetraram
recurso

Prova/Conteúdo
Português – Cargos de Nível
Médio ou Técnico
Português – Cargos de Nível
Médio ou Técnico
Português – Cargos de Nível
Superior
Português – Cargos de Nível
Superior
Conhecimentos Gerais –
Cargos de Nível Superior
Conhecimentos Gerais –
Cargos de Nível Superior
Conhecimentos Gerais –
Cargos de Nível Superior
Conhecimentos Gerais –
Cargos de Nível Superior
Legislação – Cargos de Nível
Fundamental
Legislação – Cargos de Nível
Superior
Matemática – Cargos de Nível
Superior
Específica – Técnico de
Manutenção e Reparos
Específica – Técnico de
Manutenção e Reparos

Dois candidatos impetraram
recurso
Dois candidatos impetraram
recurso
Dois candidatos impetraram
recurso
Um candidato impetrou recurso

Específica – Operador de
Máquinas Pesadas
Específica – Operador de
Máquinas Pesadas
Específica – Operador de
Máquinas Pesadas
Específica – Operador de

Um candidato impetrou recurso
Um candidato impetrou recurso
Um candidato impetrou recurso
Um candidato impetrou recurso
Um candidato impetrou recurso

Questão
01

Despacho
Indeferido

03

Indeferido

03

Indeferido

05

Indeferido

06

Indeferido

08

Indeferido

09

Indeferido

10

Indeferido

18

Deferido

17

Deferido

13

Deferido

23

Indeferido

40

Deferido

22

Indeferido

23

Indeferido

33

Indeferido

36

Indeferido

Decisão
Manter a
Questão
Manter a
Questão
Manter a
Questão
Manter a
Questão
Manter a
Questão
Manter a
Questão
Manter a
Questão
Manter a
Questão
Anular a
Questão
Anular a
Questão
Anular a
Questão
Manter a
Questão
Alterar
Gabarito
para letra
“D”
Manter a
Questão
Manter a
Questão
Manter a
Questão
Manter a
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Um candidato impetrou recurso

Máquinas Pesadas
Específica – Fiscal Ambiental

40

Deferido

Específica – Operador de
Sistema de Microinformática
Específica – Controlador
Interno Especialidade
Contabilidade
Específica – Engenheiro Civil

31

Indeferido

21

Indeferido

35

Indeferido

Específica – Engenheiro Civil

38

Deferido

Um candidato impetrou recurso

Específica – Engenheiro Civil

40

Deferido

Um candidato impetrou recurso

Específica – Enfermeiro Padrão
Sede
Específica – Enfermeiro Padrão
Sede
Específica – Enfermeiro Padrão
Sede
Específica – Enfermeiro Padrão
Sede
Específica – Enfermeiro Padrão
Sede
Específica – Psicólogo

23

Indeferido

25

Indeferido

37

Deferido

38

Indeferido

40

Indeferido

24

Indeferido

Dois candidatos impetraram
recurso
Dois candidatos impetraram
recurso
Um candidato impetrou recurso

Específica – Psicólogo

25

Deferido

Específica – Psicólogo

26

Deferido

Específica – Psicólogo

27

Indeferido

Um candidato impetrou recurso

Específica – Psicólogo

31

Indeferido

Um candidato impetrou recurso

Específica – Psicólogo

32

Indeferido

Um candidato impetrou recurso

Específica – Psicólogo

35

Indeferido

Um candidato impetrou recurso

Específica – Psicólogo

38

Indeferido

Três candidatos impetraram
recurso

Específica – Controlador
Interno Especialidade Adm. Ou
Direito
Específica – Controlador
Interno Especialidade Adm. Ou
Direito

23

Indeferido

24

Indeferido

Um candidato impetrou recurso
Um candidato impetrou recurso

Dois candidatos impetraram
recurso
Um candidato impetrou recurso

Dois candidatos impetraram
recurso
Um candidato impetrou recurso
Um candidato impetrou recurso
Dois candidatos impetraram
recurso
Um candidato impetrou recurso

Dois candidatos impetraram
recurso

Questão
Anular a
Questão
Manter a
Questão
Manter a
questão
Manter a
Questão
Anular a
Questão
Anular a
Questão
Manter a
Questão
Manter a
Questão
Anular a
Questão
Manter a
Questão
Manter a
Questão
Manter a
Questão
Anular a
Questão
Anular a
Questão
Manter a
Questão
Manter a
Questão
Manter a
Questão
Manter a
Questão
Manter a
Questão
Manter a
questão
Manter a
Questão
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Dois candidatos impetraram
recurso

Específica – Controlador
Interno Especialidade Adm. Ou
Direito

30

Deferido

Quatro candidatos impetraram
recurso

Específica – Controlador
Interno Especialidade Adm. Ou
Direito
Específica – Controlador
Interno Especialidade Adm. Ou
Direito

33

Indeferido

39

Deferido

Três candidatos impetraram
recurso

Alterar
Gabarito
para letra
“D”
Manter a
Questão
Anular a
Questão

Julgamento dos recursos indeferidos:
Português – Cargos de Nível Médio ou Técnico – Questão 01
O texto referido (Circuito Fechado) nos recursos interpostos não faz parte deste caderno de
provas. Este texto é parte do caderno de provas dos cargos de nível superior.
Português – Cargos de Nível Médio ou Técnico – Questão 03
A questão pede para analisar sintaticamente e não morfologicamente.
A questão da prova do período posterior, apesar de possuir a mesma frase, tratam de conteúdos
diferentes, análises diferentes.
Português – Cargos de Nível Superior – Questão 05
O candidato pede alteração de gabarito, porém, resposta constante no gabarito condiz com a
alternativa correta solicitada pelo candidato.
Conhecimentos Gerais – Cargos de nível Superior – Questão 06
O assunto da questão faz parte do conteúdo programático da prova escrita: Conhecimentos Gerais
sobre História e Geografia de Pinhal da Serra.
Conhecimentos Gerais – Cargos de nível Superior – Questão 08
O erro presente na assertiva II ocorre quando afirma que há integração, por ferrovias, de
diferentes regiões do país. As ferrovias, naquela é poça, não ligavam e, de certa forma, ainda não
conseguem interligar as diferentes regiões brasileiras, portando esta assertiva não deve ser
considerada correta.
Conhecimentos Gerais – Cargos de nível Superior – Questão 09
O candidato solicita a fonte de pesquisa para a elaboração da referida questão:
LUCCI, Elian Alabi. Território e Sociedade no Mundo Globalizado: Geografia: Ensino Médio, volume
3/ Elian Alabi Lucci, Anselmo Lázaro Branco, Cláudio Mendonça. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
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Conhecimentos Gerais – Cargos de nível Superior – Questão 10
O erro de digitação na palavra constante do enunciado da questão que foi citada pelo candidato
não interfere em sua interpretação, pois, a questão pede para assinalar a alternativa que
apresenta um conflito que não ocorre no continente asiático, sendo o único conflito, o de Darfur,
Alternativa “A”.
Legislação – Cargos de Nível Fundamental – Questão 18
O enunciado da questão deveria citar o artigo 11 e não o artigo 08.
Legislação – Cargos de Nível Superior – Questão 17
Existem duas respostas que podem ser assinaladas como corretas, as alternativas “A” e “C”.
Matemática – Cargos de Nível Superior – Questão 13
A questão não apresenta alternativa correta a ser assinalada.
Específico – Técnico de Manutenção e Reparos – Questão 23
A questão está correta visto a diferença entre tijolo furado e tijolo vazado nas imagens a seguir:

Tijolo Furado

Tijolo Vazado

Específico – Técnico de Manutenção e Reparos – Questão 23
Na coleta seletiva de lixo pelos padrões de cores adotados a cor Azul refere-se aos recipientes que
devem receber papel ou papelão, por isso, altera-se o gabarito.
Específico – Operador de Máquinas Pesadas – Questões 22 e 23
O erro apresentado, de junção de algumas palavras, não impede a correta interpretação da
questão ou alternativas, pois se tratam de assunto claro, direto e de fácil percepção.
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Específico – Operador de Máquinas Pesadas – Questão 33
De acordo com o parágrafo único do Art. 144 do Código de Trânsito Brasileiro a CNH mínima
exigida é da categoria “B”, alteração essa que foi incluído no Código de Trânsito Brasileiro pela
Medida Provisória nº 646 de 26 de maio de 2014.
Específico – Operador de Máquinas Pesadas – Questão 36
A assertiva nº II encontra-se correta ao afirmar que a principal causa de desgaste é quando o
motorista descansa o pé sobre o pedal, causando um desgaste prematuro dos componentes, pois
os motoristas que possuem esse costume o fazem praticamente sobre todo o tempo em que estão
dirigindo o veículo, enquanto que, utilizar a embreagem como freio em subidas ocorre poucas
vezes em um deslocamento.
Específico – Fiscal Ambiental – Questão 40
A utilização de algarismo romanos ao contrário do que consta na referida lei pode confundir o
candidato.
Específico – Operador de Sistema de Microinformática – Questão 31
Apesar de programas específicos salvarem mensagens em modo rascunho, o e-mail não pode ser
considerado como uma ferramenta off-line, pois uma de suas características principais é o envio e
o recebimento de mensagens e, para isso, necessariamente deverá o usuário estar conectado à
uma rede. A ferramenta pode ser tratada como assíncrona em função de que seu receptor não
precisa estar conectado no momento do envio da mensagem pelo emissor, porém, para acessá-la
o receptor precisa se conectar à internet.
Específico – Controlador Interno – Especialidade Contabilidade – Questão 21
Quando se trata do patrimônio de uma pessoa física ou jurídica, É O CONJUNTO DE BENS,
DIREITOS E OBRIGAÇÕES.
Bens são os valores materiais de propriedade da empresa que estão em sua posse.
Os Direitos são os valores de propriedade da empresa que estão na posse de terceiros.
Portanto a resposta correta é somente a alternativa II.
No próprio site do Wikipedia que a candidata cite em seu recurso, a definição é bem clara: Bens,
Direitos e Obrigação quando se trata de contabilidade, por esta razão a questão não deve ser
cancelada.
Assim o patrimônio é o conjunto de bens e direitos pertencente a uma pessoa ou um conjunto de
pessoas, física ou jurídica. Em contabilidade, de acordo com a sua dimensão jurídica,
patrimônio (português brasileiro) ou património (português europeu) de uma empresa são os
bens, direitos, investimentos e obrigações que uma empresa possui. O termo também se aplica,
com o mesmo sentido, para as pessoas naturais.
Activo(A) = Bens + Direitos.
Passivo(P) = Obrigações
A - P = compassivo próprio ou patrimônio líquido

MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Específico – Engenheiro Civil – Questão 35
O erro de digitação no enunciado da questão não prejudica o raciocínio do candidato, pois,
qualquer profissional da área tem conhecimento no mínimo prévio sobre o assunto abordado,
conseguindo compreender o assunto abordado, ainda mais que não existe nenhuma ferramenta
de gestão com denominação parecida.
Específico – Engenheiro Civil – Questão 38
Existem três alternativas corretas, sendo que o enunciado não cita para assinalar a alternativa
incorreta.
Específico – Engenheiro Civil – Questão 40
O número da lei está incorreto na alternativa que deveria ser assinalada.
Específico – Enfermeiro Padrão - Sede – Questão 23
A questão pede EXCETO (alternativa incorreta, não é um hipertônico), e sim, Solução de cloreto de
sódio a 0,33% não existe por isso essa é a questão incorreta...
Se ainda existirem dúvidas, peço que a candidata se faça conhecimento das literaturas:
POTTER, P.A; PERRY, A.G. Fundamentos de Enfermagem. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2004.
POTTER, P.A; PERRY, A.G. Fundamentos de Enfermagem. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
SMELTZER; S.C; BARE, B.G. Brunner & Suddarth: Tratadode Enfermagem Médico-Cirúrgica. 9ª Ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.
SMELTZER; S.C; BARE, B.G. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 10ª
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
Específico – Enfermeiro Padrão – Sede – Questão 25
Segundo POTTER, P.A; PERRY, A.G. Fundamentos de Enfermagem. 5. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara koogan, 2004, a assepsia do local da punção deverá ser realizada em no máximo 72
horas, tornando a alternativa C incorreta, quando presume que a assepsia deverá ser realizada em
mais tempo que o correto.
Utilizando também da referência encaminhada pela candidata, acredito a mesma não interpretou
a própria referência que utilizou, pois na página 9, onde fala da manutenção do cateter venoso
periférico diz:
Manutenção:
• Inspecionar diariamente o local de inserção do cateter e observar atentamente o gotejamento
do soro, formação de abscesso, infiltração e feblite;
• Trocar os equipos a cada 72 horas;
• Trocar o “curativo” esparadrapo se estiver descolado ou sujo, com técnica asséptica, não
tocando o local da inserção (anotar data de inserção no curativo); 10
• Trocar o local da punção a cada 04 dias (avaliar condições de acesso venoso do paciente);
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• Infundir soluções parenterais no máximo por 24 horas. Após este prazo desprezar e colocar novo
frasco;
• Orientar e estimular o paciente a informar (quando possível) qualquer mudança ou desconforto
no local de inserção.
Ou seja, o próprio referencial utilizado pela candidata, presume que o período de contaminação
torna-se maior após as 72 horas;
Significado de Estrito
adj. Em que há ou expressa exatidão; preciso ou rigoroso.
Que, por ser preciso, não permite analogias, ilações nem extensões.
Que cumpre rigorosamente as convenções, normas, regras etc.
(Etm. do latim: strictus.a.um)
Sinônimos de Estrito
Sinônimo de estrito: circunscrito, exato, preciso, restrito e rigoroso.
Está claro que a técnica deve ser ESTRITA.
Específico – Enfermeiro Padrão - Sede – Questão 37
O erro constatado na alternativa “D” ao trocar a palavra leite pela palavra leito pode confundir o
candidato.
Específico – Enfermeiro Padrão - Sede – Questão 40
É de suma importância que o candidato se atenha a bibliografia confiável, bem como sites
confiáveis. Abcessos hepáticos, hepatomegalia e hiperglobulinemia são raríssimas em pacientes
que possuem ascaridíase, além de que, na maioria dos casos, a quantidade de parasitas é
pequena. Atendo-se aos sintomas gerais e comuns de uma patologia, o “mal funcionamento do
fígado” não é um sintoma comum dessa patologia, não faz parte dos achados clínicos da
ascaridíase, digo como comum porque nenhum sintoma clínico pode ser descaracterizado de um
diagnóstico (cada organismo é um organismo, cada patologia evolui clinicamente de forma distinta
em um organismo), utilizei o mau funcionamento por ser algo incomum, principalmente pelo fato
de que sintomas clínicos não são exatos, e o mau funcionamento do fígado não se avalia como
sintoma primário em uma anamnese.
Segundo:
AMBROSE, Marguerite et al. Doenças: da sintomatologia ao plano de alta. Traduzido por Roxane
Jacobson, revisão técnica Maria de Fátima Azevedo. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, vol. 1,
2007.
Segundo Ambrose (2007, p. 63 e 64).
Manifestações clínicas frequentes
 Desconforto abdominal
 Vômitos
Complicações
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 Obstrução intestinal
 Pneumonite
Anamnese
 Desconforto ou dor abdominal
 Náuseas e vômitos
 Viagem recente a área endêmica
 Inquietação
 Sono agitado
Achados físicos
 Dor à palpação do abdome
 Desidratação
 Estertores, sibilos e taquipnéia (se migrarem para os pulmões)
Específico – Psicólogo – Questão 25
A questão apresenta duas alternativas corretas letra “B” e “D”, pois 2.000 famílias referenciadas
também correspondem ao CRAS pequeno porte I.
Específico – Psicólogo – Questão 26
Confirmamos que a equipe técnica a atuar nos municípios com CREAS em Gestão Plena são: um
coordenador, dois assistentes sociais, dois psicólogos, um advogado quatro profissionais de nível
superior ou médio (abordagem de usuários) e dois auxiliares administrativos. Sendo está disposta
na NOB-RH/SUAS/2009.
Específico – Psicólogo – Questões 24, 25, 26 e 27
As questões condizem com o conteúdo programático constante do Edital 47/2014 de 10 de julho
de 2014 o qual retifica o edital de concurso público.
Específico – Psicólogo – Questões 31, 32, 35 e 38
O profissional deve ser conhecedor das referidas leis, pois se aplicam ao seu trabalho cotidiano.
Específico – Controlador Interno – Especialidade Administração ou Direito – Questão 23
Como a questão deixa claro onde ela está baseada no caso em A ação fiscalizatória do Estado
possui limites constitucionais, esclarece Marins (2003), pois o preceito do art. 145, § 1º, segunda
parte da Constituição Federal, não se faz necessário e não se justifica a alteração feita em 2007.
II – O SIGILO FISCAL NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
A ação fiscalizatória do Estado possui limites constitucionais, esclarece Marins (2003), pois o
preceito do art. 145, § 1º, segunda parte da Constituição Federal é claro ao autorizar a
Administração tributária a identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades dos
contribuintes.
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Conforme acima citado, o agente fiscal está autorizado a tomar conhecimento de dados sigilosos
dos contribuintes, mas deve fazê-lo nos termos da lei e respeitando os direitos e as garantias
individuais.
O sigilo fiscal é a proteção às informações prestadas pelos contribuintes ao Fisco, assegurado
pelos direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, conforme dispõe a Constituição
Federal de 1988:
Art. 5º...
(...)
X – São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
(...)
XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que
a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; (...).
Analisando os incisos acima citados verifica-se que a quebra de sigilo bancário e fiscal, com base
em procedimento administrativo, implica em indevida intromissão na privacidade do cidadão,
garantia está assegurada pelo referido art. 5º, X e XII da CF.
Cita Marins (2003) que o art. 37, caput, da CF, vincula a Administração Pública, incluindo-se os
atos dos agentes da fiscalização tributária, aos princípios constitucionais, da legalidade,
moralidade e eficiência.
Específico – Controlador Interno – Especialidade Administração ou Direito – Questão 24
A questão se refere a crimes contra a ordem tributária e em nenhum momento fala de crimes
descritos no código penal, além do que as alternativas apresentadas todas apresentam crimes
estão de acordo com o art. 1 da lei referida na questão.
Específico – Controlador Interno – Especialidade Administração ou Direito – Questão 30
Está incorreta a alternativa (C), indicada no gabarito, sendo a correta a alternativa (D), uma vez
que a sentença "I" não está de acordo com o tema dos controllers, posto que os primeiros
controladores não ocupavam cargos de departamento de produção. Segundo Stefen C. Kanitz, em
seu livro Controladoria: Teoria e Estudo de Caso, diz que "os controladores foram inicialmente
recrutados entre os indivíduos das áreas de contabilidade e finanças das empresas, por possuírem,
em função do cargo que ocupam, uma visão ampla da empresa que os habilita a enxergar as
dificuldades como um todo e propor soluções gerais. Além disso as informações que chegam ao
controller são predominantemente de natureza quantitativa, física, monetária, ou ambas”. Assim,
deve ser considerada como correta a resposta (D).
Específico – Controlador Interno – Especialidade Administração ou Direito – Questão 33
O erro de grafia onde está (INSS) lê-se ISS não prejudica o raciocínio do candidato, pois, qualquer
profissional da área tem conhecimento no mínimo prévio sobre o assunto, conseguindo
compreender o assunto abordado, ainda mais que o enunciado aborda por extenso o referido
imposto, sendo claro neste quesito.
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Específico – Controlador Interno – Especialidade Administração ou Direito – Questão 39
A questão mostrou-se dúbia por pedir para assinalar a alternativa que trata dos tipos de pregão
eletrônico, sendo que as assertivas discorrem sobre carta-convite, tomadas de preço e
concorrência.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal da Serra, 01 de setembro de 2014.

Ivandro Birck
Prefeito Municipal
Registre-se.
Publique-se. Data supra.
Ronaldo Vieira Duarte
Secretário de Administração e Finanças

