CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA/PB
JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO
CARGO: CIRURGIÃO ENDODONTISTA
RECORRENTE: 7690 e OUTROS
QUESTÃO 06
RECURSO IMPROCEDENTE
JUSTIFICATIVA
A classificação morfológica de uma determinada palavra ocorre em detrimento do contexto em que a
mesma se encontra. Quando em “O celular não é caro porque cresceu o poder aquisitivo do povo
brasileiro nos últimos anos”.
A palavra “poder” vem precedida do artigo “o”. Trata-se, portanto, de uma substantivação, mais
precisamente de um substantivo abstrato já que dá nome a uma ação.
Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.
QUESTÃO 23
RECURSO PROCEDENTE
QUESTÃO NULA
QUESTÃO 27
RECURSO PROCEDENTE
QUESTÃO NULA
QUESTÃO 38
RECURSO PROCEDENTE
GABARITO RETIFICADO
ALTERNATIVA CORRETA “E”

CARGO: CIRURGIÃO PERIODONTISTA
RECORRENTE: 7793 e OUTROS
QUESTÃO 01
RECURSO PROCEDENTE
QUESTÃO NULA
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QUESTÃO 02
RECURSO PROCEDENTE
QUESTÃO NULA
QUESTÃO 03
RECURSO PROCEDENTE
QUESTÃO NULA

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS
RECORRENTE: 7768 e OUTROS
QUESTÃO 11
RECURSO PROCEDENTE
QUESTÃO NULA
QUESTÃO 29
RECURSO PROCEDENTE
QUESTÃO NULA
QUESTÃO 32
RECURSO IMPROCEDENTE
JUSTIFICATIVA
Em conformidade com a interpretação dos dispositivos legais, temos o artigo 11 da lei orgânica do
município de Aparecida, que evoca a necessidade de em comum com a União e o Estado a cooperação
na proteção do meio ambiente, portanto confirmando a necessidade de articulação entre os entes:
Art. 11. Ao Município de Aparecida compete em comum com a União e o Estado da Paraíba,
observadas as normas de cooperação fixadas na lei complementar:
....
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos
hídricos e minerais em seus territórios;
...
Vale ressaltar ainda que na, CF/88, coloca-nos a união indissolúvel dos entes no artigo 1º, bem como as
competências comuns no artigo 24º:
...
Art. 1. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
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...
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição;
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico;
QUESTÃO 33
RECURSO PROCEDENTE
QUESTÃO NULA
QUESTÃO 39
RECURSO IMPROCEDENTE
JUSTIFICATIVA
A questão atende as informações expressa no texto legal estabelecido na lei complementar n° 003/05, o
Código Tributário Municipal de Aparecida-PB, que coloca em seu artigo a instituição de fideicomisso,
portanto a interpretação do texto legal passa pelo entendimento dos conceitos e significado de termos
utilizados na lei, a ser consultados em outros dispositivos legais se for o caso, sendo condição sine qua
non (sem a/o qual não pode ser), em termos de competências, para atuação dos profissionais em áreas de
fiscalização. Abaixo descrição do texto legal:
Capitulo II
Do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis “intervivos” – ITBI
Seção I
Do Fato Gerador e do Contribuinte
Art. 16. O Imposto sobre a Transmissão “intervivos”, de Bens Imóveis e de Direitos a ele relativos tem
como fato gerador:
...
IX – instituição de fideicomisso;

CARGO: SUPERVISOR ESCOLAR
RECORRENTE:7658 e OUTROS
QUESTÃO 20
RECURSO IMPROCEDENTE
JUSTIFICATIVA
No texto que fixa as Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental de 9 anos, no seu artigo 8º,
diz:
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CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
RECORRENTE:7807 e OUTROS
QUESTÃO 21
RECURSO IMPROCEDENTE
JUSTIFICATIVA
A falta da alternativa “E” não compromete o entendimento da questão, visto que ela possui uma
alternativa correta entre as alternativas apresentadas.
Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.
QUESTÃO 39
RECURSO PROCEDENTE
QUESTÃO NULA

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
RECORRENTE:7652 e OUTROS
QUESTÃO 11
RECURSO PROCEDENTE
QUESTÃO NULA
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CARGO: PROFESSOR ED. BÁSICA II - MATEMÁTICA
RECORRENTE:7812 e OUTROS

QUESTÃO 16
RECURSO IMPROCEDENTE
JUSTIFICATIVA
O Edital é claro e traz entre seus conteúdos Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9394/96
QUESTÃO 33
RECURSO PROCEDENTE
QUESTÃO NULA
QUESTÃO 37
RECURSO PROCEDENTE
QUESTÃO NULA

CARGO: PROFESSOR ED. BÁSICA I – EDUCAÇÃO INFANTIL
RECORRENTE:7787 e OUTROS
QUESTÃO 05
RECURSO PROCEDENTE
GABARITO RETIFICADO
ALTERNATIVA CORRETA “A”
QUESTÃO 07
RECURSO IMPROCEDENTE
JUSTIFICATIVA
O Gabarito Oficial já traz como correta a alternativa solicitada pelo candidato.
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QUESTÃO 08
RECUSO IMPROCEDENTE
JUSTIFICATIVA
Em “Deveriam ser” trata-se de uma locução verbal, ou seja, vale como uma oração. Portanto em:
1ª or.
“Acredito

que os

cartórios

2ª or.
deveriam ser mais... “

Verbo
Loc. Verb.
Há duas orações.
Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.
QUESTÃO 16
RECURSO IMPROCEDENTE
JUSTIFICATIVA
RESOLUÇÃO:

I
190

E
90 108

20
190
90
108
20
408
RESPOSTA 408 ALUNOS

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.
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QUESTÃO 18
RECURSO IMPROCEDENTE
JUSTIFICATIVA
A questão pede para contar os retângulos e não os lados.
Portanto alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.
QUESTÃO 26
RECURSO IMPROCEDENTE
JUSTIFICATIVA
Apesar de possuir duas alternativas em duplicidade, isso não muda o fato da questão apresentar
APENAS uma alternativa correta. O candidato deve avaliar (por conhecer o assunto) que as alternativa
iguais estão incorretas, devendo por decidir entre as demais alternativas, diminuindo assim sua
probabilidade ao erro.
Apesar de possuir duas alternativas iguais não compromete o entendimento da questão, já que nenhuma
delas é correta.
Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.

QUESTÃO 27
RECURSO IMPROCEDENTE
JUSTIFICATIVA
O Edital traz o conteúdo Relação Educação e Sociedade: dimensões filosófica, sociocultural e
pedagógico.
Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.

QUESTÃO 28
RECURSO PROCEDENTE
QUESTÃO NULA
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QUESTÃO 31
RECURSO IMPROCEDENTE
JUSTIFICATIVA
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no capítulo II, seção II, artigo 31, da Educação
Infantil diz:

CAPÍTULO II
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Seção II
Da Educação Infantil
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento
integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade.
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento
integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;
II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade.
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. (Redação dada pela Lei nº
12.796, de 2013)
Art. 31. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu
desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.
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)

II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de
200 (duzentos) dias de trabalho educacional; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas
para a jornada integral; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60%
(sessenta por cento) do total de horas; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
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V - expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da
criança. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.
QUESTÃO 32
RECURSO IMPROCEDENTE
JUSTIFICATIVA
O erro de digitação não compromete a questão, já que a resposta correta encontra-se em outra
alternativa.
Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.

QUESTÃO 34
RECURSO IMPROCEDENTE
JUSTIFICATIVA
Dentro do conteúdo sugerido no Edital consta vários temas relacionados ao conhecimento do professor,
entre eles, Supervisão: concepção e prática.
Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.

CARGO: MERENDEIRA
RECORRENTE:7736 e OUTROS
QUESTÕES 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11,20
IMPROCEDENTES
JUSTIFICATIVA
Tratam-se de classes gramaticais que se relacionam a “substantivos”, ou seja, “são palavras que
acompanham nomes como é o caso dos “pronomes” e que concordam também a nomes, como é o caso
de verbos/advérbios. Portanto ao constatar no conteúdo programático apenas as classes dos
“substantivos”, “adjetivos” e “artigos”, fica então de uma forma ou de outra subtendidas essas outras
classes mencionadas na respectiva prova e que tem como função sintática: adjunto adverbial e/ou
adnominal.

QUESTÃO 22
RECURSO PROCEDENTE
GABARITO RETIFICADO
ALTERNATIVA CORRETA “B”
QUESTÃO 35
RECURSO PROCEDENTE
QUESTÃO NULA
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CARGO: MOTORISTA
RECORRENTE:7687 e OUTROS
QUESTÕES 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11,20
IMPROCEDENTES
JUSTIFICATIVA
Tratam-se de classes gramaticais que se relacionam a “substantivos”, ou seja, “são palavras que
acompanham nomes como é o caso dos “pronomes” e que concordam também a nomes, como é o caso
de verbos/advérbios. Portanto ao constatar no conteúdo programático apenas as classes dos
“substantivos”, “adjetivos” e “artigos”, fica então de uma forma ou de outra subtendidas essas outras
classes mencionadas na respectiva prova e que tem como função sintática: adjunto adverbial e/ou
adnominal.

QUESTÃO 12
RECURSO PROCEDENTE
GABARITO RETIFICADO
ALTERNATIVA CORRETA “B”

QUESTÃO 38
RECURSO PROCEDENTE
GABARITO RETIFICADO
ALTERNATIVA CORRETA “D”

CARGO: CUIDADOR SOCIAL
RECORRENTE: 7774 e OUTROS
QUESTÃO 11
RECURSO PROCEDENTE
QUESTÃO NULA
QUESTÃO 21
RECURSO IMPROCEDENTE
JUSTIFICATIVA
58
-4
- 18
16
2

4
14

Como o resto é 2, logo é a letra B porque é a segunda
da sequência
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QUESTÃO 40
RECURSO IMPROCEDENTE
JUSTIFICATIVA
O Gabarito já traz como correta a alternativa que afirma que os dois itens são corretos.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
RECORRENTE: 7684 e OUTROS
QUESTÃO 25
RECURSO PROCEDENTE
QUESTÃO NULA
QUESTÃO 28
RECURSO PROCEDENTE
GABARITO RETIFICADO
ALTERNATIVA CORRETA “E”
QUESTÃO 30
RECURSO IMPROCEDENTE
JUSTIFICATIVA
A Lei 11.340/06 prevê, em seu artigo 17, a vedação da aplicação de prestação de pecuniária que
implique o pagamento de multa, em TODOS os casos de Violência Doméstica e Familiar contra a
mulher. A alternativa sugere que esta proibição exclui os casos de violência moral. Apresentando-se,
assim, de maneira incorreta e atendendo à solicitação do enunciado da questão.
Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.

CARGO: INSTRUTOR MUSICAL
RECORRENTE: 7661
QUESTÃO 32
RECURSO IMPROCEDENTE
JUSTIFICATIVA
O candidato não fundamentou o recurso conforme previsto no Edital.
A alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.
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