
 

 

 

 
 

EDITAL Nº 01/2019 - MPPA 
4ª SELEÇÃO PÚBLICA DE CANDIDATOS PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ 
 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes às áreas de 

conhecimento disponibilizadas, que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme 

disposto no EDITAL Nº 01/2019 - MPPA na 4ª SELEÇÃO PÚBLICA DE CANDIDATOS PARA O PROGRAMA 

DE ESTÁGIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.  

 

 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição Nome 

931003218 Gilson De Jesus Ferreira Florenzano 

931002691 Leandro Dos Santos Ferraro 

931002989 Ana Tecla Cunha Da Silva 

931001262 Jezebel Gabriele Dos Santos Lopes 

931000928 Matheus Rodrigues De Souza 

931001109 Ademar Julio De Oliveira Nunes Neto 

931001725 Melina Cruz Bentes 

931002210 Denilson Lima Ferreira 

931003118 Euzébio Sousa Vieira 

931003297 Victória Keller Almeida De Melo 

931000039 Fábio De França Silva 

931000111 Rafaela Pereira Lameira 

931000410 Monalisa Pereira Furtado 

931000457 Sheila Silva Pontes 

 

  



 

 

 

II 
DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS QUANTO AO GABARITO PRELIMINAR 

 

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para 

provas de mais de uma área de conhecimento, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos 

de recursos nas referidas áreas de conhecimento. Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade 

do presente processo seletivo quando da utilização dos mesmos conteúdos programáticos. 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

 
Áreas de Conhecimento: Administração, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências 
Sociais, Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Direito, 
Engenharia Civil, Engenharia / Ciência da Computação, Odontologia, Pedagogia, Psicologia e Serviço 
Social. 
 

Questão 15: 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Segundo o artigo 9º, parágrafo primeiro, o Corregedor-geral substituirá o Procurador Geral de Justiça 

apenas quando ausentes na falta dos Subprocuradores-Gerais de Justiça designados, e não apenas na 

ausência de um deles, conforme consta da assertiva apontada como gabarito da questão. Assim, ante 

a ausência de resposta correta, anula-se a questão. 

Fonte: Artigo 9º, Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará. 

 

 

Área de Conhecimento: Administração 
 

Questão 4: 

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

Questão em análise: 

Em “Segundo ele, há ao menos duas coisas importantes a saber sobre esses adolescentes: a maioria 

sofre de problemas psicológicos graves, está deprimida e tem comportamento suicida. ” (3º§), acerca 

da expressão “segundo ele” pode-se afirmar que:  

A) Possui valor aditivo, acrescentando uma nova informação aos fatos relatados anteriormente.  

B) Introduz uma informação por meio da ideia de conformidade, além de retomar um referente já 

existente no texto.  

C) Demonstra o elevado grau de formalismo do texto; utilizando, para isso, uma locução conjuntiva que 

realça o referente expresso anteriormente.  

D) Confere destaque à informação mencionada anteriormente, além de estabelecer a progressão 

referencial necessária ao desenvolvimento do texto. 

A única resposta possível à questão em que há correção é a destacada anteriormente, “B”. 

Dentre as conjunções subordinativas estão as conformativas (iniciam orações subordinadas que 

exprimem acordo, concordância, conformidade de um fato com outro): conforme, consoante, segundo, 



 

 

 

como (= conforme; de acordo com o que), que (conforme), etc. O uso do pronome “ele” é empregado 

em uma anáfora, mecanismo linguístico por meio do qual se aponta ou remete para elementos 

presentes no texto ou que são inferíveis a partir deste. No texto em análise, “ele” refere-se a “Cameron”, 

vejamos:  “Cameron comanda hoje o Centro Norte-Americano para Avaliação de Riscos e Resposta a 

Traumas. Seu trabalho envolve ensinar educadores, policiais e pais a identificar jovens em risco para 

cometer atos de violência extrema, de modo a ajudá-los. Segundo ele, há ao menos duas coisas 

importantes a saber sobre esses adolescentes: a maioria sofre de problemas psicológicos graves, está 

deprimida e tem comportamento suicida.” Portanto, a expressão “segundo ele” não foi empregada para 

indicar adição, grau de formalismo ou destaque à informação tendo em vista a sua finalidade expressa 

anteriormente.  

Fonte: 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.  

 KOCH, Ingedore Villaça. ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. Ed. 
Contexto. 

 PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto, leitura e redação. Ática. 

 SACCONI, Luiz Antônio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 

Questão 5: 

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

De acordo com o enunciado da questão “Indique, a seguir, a alternativa que NÃO apresenta erro de 

acordo com a norma padrão.” é possível identificar que a alternativa a ser assinalada deveria ser aquela 

que não apresentasse erro, ou seja, que estivesse correta de acordo com a norma padrão. Deste modo 

a alternativa que não contém erro seria apenas: 

“B) Fatos estranhos havia naquele lugar, era o que constava no relato.” 

Os verbos impessoais, por não apresentarem sujeito (orações sem sujeito), ficam na 3ª pessoa do 

singular (exceto o verbo ser). Dentre os impessoais está o verbo “haver” com o sentido de “existir, 

acontecer”.  

A alternativa “C) Suponho que ainda devem haver argumentos para serem apresentados.” não pode ser 

considerada correta, pois, nas locuções verbais, o verbo impessoal transmite sua impessoalidade ao 

verbo auxiliar, sendo o correto: Suponho que ainda deve haver argumentos para serem apresentados. 

A alternativa “D) Certo é que houveram duas discussões sérias acerca do caso relatado, não mais.” não 

pode ser considerada correta, pois, apresenta erro já que de acordo com o exposto anteriormente, o 

verbo haver no sentido de existir fica na 3ª pessoa do singular.  

Fonte: SACCONI, Luiz Antônio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 

Questão 26: 

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

As razões recursais sustentam que a questão não oferece resposta, contudo, o recorrente incorre em 

equívoco quanto a terminologia própria da Ciência da Administração que distingue os conceitos de 

eficiência e eficácia. A eficácia é alcançar o resultado. A assertiva “A” é CORRETA, pois eficácia é alcançar 

o resultado. No caso, João comprou os envelopes certos e entregou antes do evento, embora não tenha 

sido eficiente, já que comprou envelopes mais caros. A assertiva “B” é falsa, pois a eficácia é alcançar o 

resultado. No caso, Pedro comprou envelopes que não correspondem ao solicitado. A assertiva “C” é 



 

 

 

FALSA. João foi mais eficaz, pois, apesar de não ter se preocupado com o preço, comprou os envelopes 

certos. A assertiva “D” é FALSA. Pedro foi mais eficiente, pois buscou atender à relação de custo-

benefício, enquanto João não se importou com os meios. 

Nesse sentido, mantêm-se o gabarito preliminar. 

Fonte: CARRANZA, Giovanna. Administração Geral e Pública: para os concursos de analista e técnico. 3ª 

ed., 2ª tir. 2016. Editora JusPodium. Página 34 e seguintes 

 

Questão 27: 

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

As razões recursais sustentam que a questão não oferece resposta, contudo a questão poderia ser 

respondida sem complexidade de raciocínio já que o nepotismo é a única conduta descrita nas 

alternativas que é contrária aos princípios da Administração Pública (princípios burocráticos). A assertiva 

“A” traz a licitação e traduz o princípio da impessoalidade nas compras públicas e traduz um modelo de 

gestão burocrática. A assertiva “B” traz o nepotismo, que corresponde à prática de contratação de 

parentes na Administração Pública e é uma prática que se pretendeu superar com a implantação dos 

modelos burocráticos e gerenciais. A assertiva “C” traz o concurso público e traduz o princípio da 

impessoalidade na gestão de pessoas e traduz um modelo de administração burocrática. A assertiva “D” 

traz a Avaliação de desempenho, é uma prática voltada para ao alcance de resultados e liga-se à 

administração gerencial. 

Nesse sentido, mantêm-se o gabarito preliminar. 

Fonte: CARRANZA, Giovanna. Administração Geral e Pública: para os concursos de analista e técnico. 3ª 

ed., 2ª tir. 2016. Editora JusPodium. Páginas 363 e seguintes 

 

 

Área de Conhecimento: Arquiteto 

 

Questão 1: 

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

De acordo com o enunciado da questão “Dentre os termos/expressões destacados a seguir, indique 

aquele cujo sentido, de acordo com o contexto, NÃO foi indicado corretamente.”  deveria ser assinalada 

a alternativa em que houvesse incorreção. Não o caso da alternativa “B) “oferecer suporte psicológico” 

(5º§) sustentação”, o suporte aqui tem a finalidade de sustentar psicologicamente. Sustentação 

apresenta no contexto o sentido de dar apoio, ou seja, apoio psicológico. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 

Questão 2: 

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

A alternativa “C) A exigência ou não do acento grave, indicador de crase, na vogal “a”, demonstra 

mudança do tipo de regência de um fragmento para o outro.” não pode ser considerada correta, pois, a 

mudança do tipo de regência deve ser observada nos trechos destacados no enunciado da questão, a 

saber: “atendimento às vítimas” (2º§), “se antecipar a esse tipo de tragédia” (2º§), “de modo a estimular 

o diálogo” (5º§), “relacionados à estrutura das escolas” (7º§). Deste modo, nos trechos destacados no 



 

 

 

enunciado, o emprego do acento grave, ou não, não demonstra alteração no tipo de regência, o que 

mudou foi a ocorrência do artigo feminino “a” e não a exigência da preposição “a”.  

Fonte: SACCONI, Luiz Antônio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 

Questão 4: 

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

Questão em análise: 

Em “Segundo ele, há ao menos duas coisas importantes a saber sobre esses adolescentes: a maioria 

sofre de problemas psicológicos graves, está deprimida e tem comportamento suicida. ” (3º§), acerca 

da expressão “segundo ele” pode-se afirmar que:  

A) Possui valor aditivo, acrescentando uma nova informação aos fatos relatados anteriormente.  

B) Introduz uma informação por meio da ideia de conformidade, além de retomar um referente já 

existente no texto.  

C) Demonstra o elevado grau de formalismo do texto; utilizando, para isso, uma locução conjuntiva que 

realça o referente expresso anteriormente.  

D) Confere destaque à informação mencionada anteriormente, além de estabelecer a progressão 

referencial necessária ao desenvolvimento do texto. 

A única resposta possível à questão em que há correção é a destacada anteriormente, “B”. 

Dentre as conjunções subordinativas estão as conformativas (iniciam orações subordinadas que 

exprimem acordo, concordância, conformidade de um fato com outro): conforme, consoante, segundo, 

como (= conforme; de acordo com o que), que (conforme), etc. O uso do pronome “ele” é empregado 

em uma anáfora, mecanismo linguístico por meio do qual se aponta ou remete para elementos 

presentes no texto ou que são inferíveis a partir deste. No texto em análise, “ele” refere-se a “Cameron”, 

vejamos:  “Cameron comanda hoje o Centro Norte-Americano para Avaliação de Riscos e Resposta a 

Traumas. Seu trabalho envolve ensinar educadores, policiais e pais a identificar jovens em risco para 

cometer atos de violência extrema, de modo a ajudá-los. Segundo ele, há ao menos duas coisas 

importantes a saber sobre esses adolescentes: a maioria sofre de problemas psicológicos graves, está 

deprimida e tem comportamento suicida.” Portanto, a expressão “segundo ele” não foi empregada para 

indicar adição, grau de formalismo ou destaque à informação tendo em vista a sua finalidade expressa 

anteriormente.  

Fonte: 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.  

 KOCH, Ingedore Villaça. ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. Ed. 
Contexto. 

 PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto, leitura e redação. Ática. 

 SACCONI, Luiz Antônio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 

Questão 7: 

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

“Na esteira do atentado à Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na última quarta-feira, a questão se 

tornou fundamental também para o Brasil. Incidentes dessa natureza não são tão comuns no país 

quanto nos EUA ou no Canadá. Mas pesquisadores defendem que mudar a dinâmica do convívio escolar, 

de modo a estimular o diálogo e oferecer suporte psicológico a alunos e estudantes, pode reduzir índices 



 

 

 

de violência: “As escolas mais violentas são aquelas onde há pior comunicação”, me disse a professora 

Kathie Njaine, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz e especialista em violência em escolas. 

Njaine me disse que observou isso em trabalhos desenvolvidos por orientandas suas em municípios da 

Baixada Fluminense: “Mesmo naquelas situações em que o entorno do colégio era violento, as escolas 

onde havia uma boa relação com os jovens e as famílias tinham menos conflitos”, afirmou” 

A alternativa “D) Atentados ocorridos em diferentes países.” não pode ser considerada correta, pois, de 

acordo com o enunciado da questão: “Pode-se reconhecer que o desenvolvimento do conteúdo textual 

em análise teve como elemento motivador:” a questão refere-se ao elemento motivador e não a todos 

os exemplos citados no texto. Deste modo, pode-se afirmar que, de acordo com os trechos do texto 

transcritos anteriormente, pode-se compreender que o elemento motivador não foram os atentados 

dos diferentes países, mas tais relatos são empregados como recursos de argumentação, exemplos, para 

tratar do problema da violência, sendo o fato do atentado no Brasil o grande motivador para a 

construção textual. A alternativa “A) Um fato real e atual.” foi considerada correta tendo em vista o 

exposto anteriormente.  

Fonte:  

 O próprio texto.  

 KOCH, Ingedore Villaça. ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. Ed. 
Contexto. 

 PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto, leitura e redação. Ática. 

 

Questão 28: 

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

A resposta para esta questão está correta conforme gabarito publicado. A questão pede para que seja 

assinalada a opção incorreta, ou seja, que não esteja em conformidade com a NBR 6492. A única 

alternativa para ser assinalada é a letra C, pois a NBR 6492 estabelece que Escala é “Relação dimensional 

entre a representação de um objeto no desenho e suas dimensões reais” afirmação esta segundo a NBR 

totalmente diferente da alternativa C, que traz a seguinte afirmação: “Escala: é altura da edificação, 

também conhecida como gabarito. Se uma edificação de 10 pavimentos tem altura de 35 metros, a 

escala da edificação é de 35 metros, ou seja, o gabarito da edificação é de 35 metros. Escala e gabarito, 

segundo a norma técnica, são termos que representam o mesmo significado.” A afirmação da opção C 

é incorreta conforme a NBR 6492 tornando-a assim como alternativa a ser assinalada.  

Quando se argumenta que existe mais de uma resposta correta, a argumentação é improcedente, pois 

a alternativa A traz a seguinte afirmação: “Fachada: é a representação gráfica de planos externos da 

edificação. Os cortes transversais e longitudinais podem ser marcados nas fachadas”, esta afirmação é 

coerente com a NBR 6492, observa-se que a NBR afirma que os cortes podem marcados nas fachadas, e 

não “representados” conforme alegação do argumento. Portanto confirma-se assim que a única 

alternativa a ser sinalizada na questão é a alternativa C.  

Fonte: NBR 6492 

 

Questão 31: 

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

A questão não é uma repetição de concursos anteriores. O enunciado da questão é totalmente inédito. 

Devido ao uso amplo, abrangente e já muito difundido da NBR 9050, é possível que desenhos, gráficos 



 

 

 

e textos da própria NBR estejam sendo usados em provas de concurso, neste caso não se trata de 

repetição de questão, porque os desenhos, gráficos e textos da própria NBR não podem ser alterados. 

No entanto os textos dos enunciados e opções das questões são de livre edição, pois são objetivas para 

testar os conhecimentos dos candidatos em relação a NBR. Se os mesmos gráficos da NBR já foram 

utilizados em outros concursos, não tornam a questão em recurso uma repetição como alega-se, pois o 

texto do enunciado é inédito, tornando assim a questão inédita.    

Fonte: NBR 9050 

 

Questão 35: 

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

O temo BIM, que significa Building information modelling é um termo amplamente utilizado. Conforme 

comprova-se, muitas bibliografias afirmam que é um tipo de CAD, fazendo referência ao uso de sistemas 

computadorizados para criar esboços, modelos, realizar análises, fazer simulações e otimizar desenhos 

e projetos técnicos. Observa-se o seguinte: afirmar que é um tipo de CAD é diferente do que afirmar que 

é CAD, ou é um CAD. Para uma melhor compreensão geral, utiliza-se o termo “é um tipo de CAD”, pois 

CAD na língua inglesa significa Computer – aided design, traduzindo para o português significa Desenho 

assistido por computador, desta forma compreende-se que BIM é um tipo de CAD, pois o BIM atua 

diretamente na assistência do desenho por computador.  

Fonte: DENISON, Edward. 50 conceitos e estilos fundamentais explicados de forma clara e rápida. São 

Paulo: Publifolha, 2016. Página 140. 

 

 

Área de Conhecimento: Ciências Sociais 

 

Questão 27: 

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

Recurso prejudicado uma vez que a alternativa apontada nas razões recursais é a que consta divulgada 

no gabarito preliminar. 

 

Área de Conhecimento: Direito 

 

Questão 8: 

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

A alternativa “ B) II.” não pode ser indicada como correta. 

II. O sentido metafórico pode ser identificado mediante o emprego do verbo “construir” tendo em vista 

o contexto em que está inserido.  

III. A expressão “fora de seus muros” indica a extrapolação de um limite para atuação na resolução de 

questões diversas referentes ao contexto vivido pelos alunos. 

A afirmativa III também está correta. De acordo com o trecho: “É um desafio, também, porque exige 

que, não raro, as escolas lidem com problemas surgidos fora de seus muros. Compreender os problemas 



 

 

 

dos jovens requer, por exemplo, estar atento ao contexto em que vivem. “É importante olhar para as 

relações com a família, para os projetos de vida desses adolescentes”, diz Njaine.” 

Fonte: O próprio texto.  

 

Questão 9: 

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

A alternativa “D) Há um confronto válido acerca da suposição inicial quanto à forma de aplicação de 

novas tecnologias baseado em argumentos que indicam uma posição favorável à manutenção de 

determinadas práticas.”  não indica “uma posição favorável à manutenção de novas tecnologias no meio 

jurídico”, ao contrário, a alternativa faz menção a uma posição favorável à manutenção de determinadas 

práticas, aqui não há referência a práticas tecnológicas, mas sim à manutenção de práticas apenas. Pode-

se inferir, a partir do texto, que são práticas não baseadas na tecnologia, mas sim na atuação humana.  

Fonte: O próprio texto.   

 

Questão 10: 

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

A alternativa “B) Contesta a informação anterior.” foi considerada correta.  

Vejamos o trecho: “O desenvolvimento tecnológico é indubitavelmente um fato positivo que traz 

progresso à vida humana em todos os seus âmbitos, no Direito não há de ser diferente. Existe, contudo, 

um parvo e limitado ponto de vista segundo o qual a introdução de novas tecnologias no meio jurídico 

fomentará a substituição de advogados e juízes por máquinas, que seriam mais eficientes, assertivas e 

rápidas (tanto para fazer petições iniciais quanto formular defesas ou tomar decisões), tudo embasado 

em softwares que buscariam no arcabouço jurídico normas, doutrinas e jurisprudência.” 

As expressões “mas, não obstante, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia” exprimem ressalva 

de pensamentos. De acordo com o trecho em análise, temos: Em primeiro lugar a ideia de que o 

desenvolvimento tecnológico é positivo e traz progresso em os sentidos da vida humana, inclusive no 

Direito. Em segundo lugar, no período em que ocorre a expressão “contudo” há uma ressalva, uma 

contestação à expressão anterior, ou seja, o que vem a seguir expressa que nem tudo é positivo em 

relação ao desenvolvimento tecnológico no Direito.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 SACCONI, Luiz Antônio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 

  



 

 

 

Questão 15: 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Segundo o artigo 9º, parágrafo primeiro, o Corregedor-geral substituirá o Procurador Geral de Justiça 

apenas quando ausentes na falta dos Subprocuradores-Gerais de Justiça designados, e não apenas na 

ausência de um deles, conforme consta da assertiva apontada como gabarito da questão. Assim, ante 

a ausência de resposta correta, anula-se a questão. 

Fonte: Artigo 9º, Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará. 

 

Questão 27: 

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

A afirmativa I é correta, pois a jurisdição é a capacidade que o Estado tem em decidir imperativamente 

e impor decisões. Esta capacidade é exercida tipicamente pelo Poder Judiciário a fim de que seja 

encontrado através deste, uma solução justa para a lide; 

Da mesma forma a afirmativa II está correta, uma vez que traz o texto legal do Art. 93, inciso IX da CF/88, 

o qual informa que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em 

determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a 

preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à 

informação”; 

Já afirmativa III está incorreta, nos termos do Art. 93, inciso I da CF/88, pois o ingresso na carreira, cujo 

cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação 

da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 

três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação; 

Por fim, a afirmativa V também está incorreta, já que segundo o Art. 95, inciso I da CF/88, os juízes 

poderão perder o cargo nos dois primeiros anos de exercício por deliberação do tribunal a que estiver 

vinculado, somente após este período que a perda do cargo ocorre por sentença judicial transitada em 

julgado. 

Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm 

 

Questão 29: 

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

Analisadas as razões recursais, verificou-se que estas não merecem acolhimento. O comando da questão 

determina o assinalamento da única alternativa incorreta sobre a LINDB – Lei de Introdução às Normas 

do Direito Brasileiro. O gabarito corretamente indicou a alternativa “D”, que assim dispõe: “O Decreto-

Lei nº 4.657, que regulamenta a LINDB, sofreu alteração no ano de 2010 com a finalidade de levar o 

alcance de tal norma à esfera do Direito Internacional Privado”. Certo é que a finalidade da alteração 

sofrida pelo Decreto-Lei nº 4.657 no ano de 2010 foi ampliar o seu campo de aplicação, alterando-se, 

também, o seu nome. Todavia, não é correto afirmar que a finalidade da alteração foi levar o alcance da 

antiga LICC à esfera do Direito Internacional Privado, isso porque tal norma sempre tratou de Direito 

Internacional Privado em seus artigos 7º a 19, definindo-se a aplicação da lei nacional ou lei de Estados 

estrangeiros ao caso concreto. Ante o exposto, mantém-se o gabarito apresentado preliminarmente. 



 

 

 

Fonte: 

 Decreto-Lei nº 4657, de 4 de setembro de 1942. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657.htm.  

 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 5. Ed. Rev., atual. E ampl. 

– Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015. 

 

Questão 30: 

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

Analisadas as razões recursais, verificou-se que estas não merecem acolhimento. A única alternativa que 

trata corretamente acerca das classificações dos bens jurídicos é a alternativa “B”, por consignar que um 

automóvel não pode ser considerado bem fungível, ou seja, suscetível a substituição por outro da 

mesma espécie, qualidade e quantidade. Isso porque os automóveis são bens complexos e possuidores 

de número de identificação (chassi), tornando cada veículo único. Desta forma, um automóvel não pode 

ser considerado bem fungível, e sim infungível.  

As demais alternativas estão incorretas.  

Uma edificação, se separada do solo e conservada a sua unidade, pode ser removida para outro local 

sem perder, em momento algum, sua natureza de bem imóvel, conforme preconiza o artigo 81, inciso 

I, do CC/02. 

De acordo com o artigo 84 do Código Civil, os materiais destinados a alguma construção, enquanto não 

forem empregados, conservam sua qualidade de móveis; readquirem essa qualidade os provenientes 

da demolição de algum prédio. 

Por fim, os bens infungíveis são aqueles que não podem ser substituídos por outros da mesma espécie, 

quantidade e qualidade. Os bens imóveis, na lição de Flavio Tartuce, são sempre bens infungíveis, mas 

alguns bens móveis também são classificados como bens infungíveis, como é o caso de obras de arte 

únicas e os animais de raça identificáveis. Os automóveis também são bens móveis infungíveis por serem 

bens complexos e terem número de identificação. 

Ante o exposto, mantém-se o gabarito apresentado preliminarmente. 

Fonte: 

 Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm.  

 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 5. Ed. Rev., atual. E ampl. 

– Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015.  

 

Questão 36: 

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

Segundo disciplina o artigo 33 do Código de Processo Penal, o direito de queixa poderá ser exercido por 

curador especial, nomeado, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, pelo juiz competente 

para o processo penal, quando o menor de 18 anos ou mentalmente enfermo não tiver representante 

legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele. 

Fonte: Artigo 33, CPP. 

 Área de Conhecimento: Odontologia 

 



 

 

 

Questão 21: 

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

A alternativa C é incorreta, uma vez que o inciso X, do artigo 10, da Lei Orgânica do Ministério Público 

do Pará dispõe que poderá o integrante da carreira que tiver seu pedido de registro de candidatura 

indeferido pela Comissão Eleitoral, interpor recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça. 

Fonte: Artigo 10, Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará. 

 

Questão 29: 

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

A alternativa B da questão cita de forma clara e explícita “Cassação do diploma de cirurgião-dentista”. 

Por outro lado, o código de ética odontológico prevê como penas: I - advertência confidencial, em aviso 

reservado; II - censura confidencial, em aviso reservado; III - censura pública, em publicação oficial; IV - 

suspensão do exercício profissional até 30 (trinta) dias; e, V - cassação do exercício profissional ad 

referendum do Conselho Federal. Ressalta-se aqui que “cassação do diploma de cirurgiã-dentista” é 

totalmente diferente de “cassação do exercício profissional”. Dessa forma, conclui-se que o recurso é 

improcedente. 

Fonte: Conselho Federal de Odontologia. Código de Ética Odontológico. 

 

Questão 32: 

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

Ao contrário do que se afirma nas razões recursais, Silva e Lund (2016) são claros ao afirmarem que: 

“após a perda do brilho, o material deve ser protegido contra perda (sinérese) ou absorção de água 

(embebição)”. Frise-se que “o material” mencionado nesta afirmação é o cimento de ionômero de vidro 

que também é o assunto da questão. Dessa forma, conclui-se que o recurso é improcedente. 

Fonte: SILVA Adriana da, LUND Rafael Guerra. Dentística Restauradora - Do Planejamento à Execução. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 

 

Questão 38: 

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

Ao discorrer sobre a pulpite reversível Lopes & Siqueira Jr (2010) afirmam que: “ O tratamento da pulpite 

reversível consiste, basicamente, na remoção de cárie ou da restauração defeituosa (e/ou extensa) e 

aplicação de um curativo à base de óxido de zinco-eugenol, o qual é dotado de efeito analgésico e anti-

inflamatório. O paciente é remarcado para, pelo menos, 7 dias depois, quando o caso é reavaliado, 

considerando-se a possibilidade de restaurar o dente definitivamente”. Dessa forma, conclui-se que a 

alternativa D está correta e que o recurso é improcedente. 

Fonte: Fonte: Lopes HP, Siqueira Jr, JF. Endodontia: biologia e técnica. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2010. 

 

  



 

 

 

Questão 39: 

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

Ao se observar o enunciado da questão 39 percebemos que no comando da questão está escrito em 

letras caixa alta para se assinalar a alternativa incorreta. Dessa forma, devemos considerar que, entre as 

alternativas apresentadas, três devem ser corretas e apenas uma ser a incorreta. A alternativa C está 

incorreta porque de acordo com Guedes-Pinto (2016), o MTA produz maior formação de pontes de 

dentina. Dessa forma, conclui-se que o recurso é improcedente. 

Fonte: GUEDES-PINTO, Antonio Carlos. Odontopediatria, 9ª edição. 

 

 

Área de Conhecimento: Psicologia 

 

Questão 5: 

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

De acordo com o enunciado da questão “Indique, a seguir, a alternativa que NÃO apresenta erro de 

acordo com a norma padrão.” é possível identificar que a alternativa a ser assinalada deveria ser aquela 

que não apresentasse erro, ou seja, que estivesse correta de acordo com a norma padrão. Deste modo 

a alternativa que não contém erro seria apenas: 

“B) Fatos estranhos havia naquele lugar, era o que constava no relato.” 

Os verbos impessoais, por não apresentarem sujeito (orações sem sujeito), ficam na 3ª pessoa do 

singular (exceto o verbo ser). Dentre os impessoais está o verbo “haver” com o sentido de “existir, 

acontecer”.  

A alternativa “C) Suponho que ainda devem haver argumentos para serem apresentados.” não pode ser 

considerada correta, pois, nas locuções verbais, o verbo impessoal transmite sua impessoalidade ao 

verbo auxiliar, sendo o correto: Suponho que ainda deve haver argumentos para serem apresentados. 

A alternativa “D) Certo é que houveram duas discussões sérias acerca do caso relatado, não mais.” não 

pode ser considerada correta, pois, apresenta erro já que de acordo com o exposto anteriormente, o 

verbo haver no sentido de existir fica na 3ª pessoa do singular.  

Fonte: SACCONI, Luiz Antônio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 

Questão 7: 

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

“Na esteira do atentado à Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na última quarta-feira, a questão se 

tornou fundamental também para o Brasil. Incidentes dessa natureza não são tão comuns no país 

quanto nos EUA ou no Canadá. Mas pesquisadores defendem que mudar a dinâmica do convívio escolar, 

de modo a estimular o diálogo e oferecer suporte psicológico a alunos e estudantes, pode reduzir índices 

de violência: “As escolas mais violentas são aquelas onde há pior comunicação”, me disse a professora 

Kathie Njaine, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz e especialista em violência em escolas. 

Njaine me disse que observou isso em trabalhos desenvolvidos por orientandas suas em municípios da 

Baixada Fluminense: “Mesmo naquelas situações em que o entorno do colégio era violento, as escolas 

onde havia uma boa relação com os jovens e as famílias tinham menos conflitos”, afirmou” 



 

 

 

A alternativa “D) Atentados ocorridos em diferentes países.” não pode ser considerada correta, pois, de 

acordo com o enunciado da questão: “Pode-se reconhecer que o desenvolvimento do conteúdo textual 

em análise teve como elemento motivador:” a questão refere-se ao elemento motivador e não a todos 

os exemplos citados no texto. Deste modo, pode-se afirmar que, de acordo com os trechos do texto 

transcritos anteriormente, pode-se compreender que o elemento motivador não foram os atentados 

dos diferentes países, mas tais relatos são empregados como recursos de argumentação, exemplos, para 

tratar do problema da violência, sendo o fato do atentado no Brasil o grande motivador para a 

construção textual. A alternativa “A) Um fato real e atual.” foi considerada correta tendo em vista o 

exposto anteriormente.  

Fonte:  

 O próprio texto.  

 KOCH, Ingedore Villaça. ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. Ed. 

Contexto. 

 PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto, leitura e redação. Ática. 

 

Questão 32: 

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

A questão elaborada justifica-se por estar no conteúdo programático do concurso. Elaborar 

documentos, conhecendo-os e tendo domínio sobre as diversas técnicas é de extrema importância para 

o psicólogo no seu campo e atuação.  Considerando ainda que, a questão foi elaborada de acordo com 

a referência bibliográfica sugerida no edital do concurso. Assim como consta no edital: Documentos 

Psicológicos: conceito, finalidade e estrutura; Princípios norteadores na elaboração de documentos 

psicológicos; Modalidades de documentos psicológicos; Elaboração de dados e redação de documentos 

psicológicos. Entende-se que o psicodiagnóstico é um importante respaldo e uma ferramenta de 

trabalho durante a avaliação e ainda sendo uma das modalidades de documentos.  

Fonte: Arzeno, Maria Esther Garcia. Psicodiagnóstico Clínico: novas contribuições. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1995 p. 13.  

 

Questão 35: 

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

A questão elaborada justifica-se por estar no conteúdo programático do concurso. É relevante 

considerar que o psicólogo jurídico deverá dominar um dos seus instrumentos de trabalho, que é 

avaliação psicológica. O conteúdo da questão trouxe uma reflexão sobre alguns fatores que o 

profissional de psicologia precisa estar atento como as possíveis distorções, que podem acontecer no 

momento da avaliação.  

Neste sentido, afirmativa II (Simplificação dos desenhos no momento da testagem, postura rígida e 

não colaborativa) fala sobre um comportamento específico do paciente que pode deduzir traços de 

personalidade, como por exemplo, rigidez, contudo não significa (Confirmam distorções na avaliação 

jurídica) que é o comando da referida questão.   

Fonte: CUNHA, Jurema Alcides. Psicodiagnóstico-V. Porto Alegre: Artmed, 2000 p. 188-189.  

 

  



 

 

 

Questão 36: 

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

A questão elaborada justifica-se por estar no conteúdo programático do concurso. É importante 

ressaltar que a autora (MIRA E LOPEZ) em sua obra Manual de Psicologia Jurídica, afirma que alguns 

psicólogos estão preocupados e defendem a ideia de deixar de ter somente uma prática profissional 

voltada a serviço de instituições jurídicas, passando a buscar uma atuação também a serviço da 

cidadania. Neste sentido a questão torna-se relevante por apresentar um posicionamento do 

profissional de psicologia, voltando o olhar para a subjetividade e singularidade do sujeito. Portanto a 

alternativa letra D está CORRETA.  

Fonte: MIRA E LOPEZ E. Manual da Psicologia Jurídica. Rio de janeiro, mestre jou, 1955 p.235.  

 

Questão 40: 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “B”. 

O Código de Ética dos Servidores Públicos Civil do Poder Executivo Federal foi aprovado pelo decreto n° 

1.171 de 22 de junho de 1994 e este deve ser seguido pelos funcionários com respeito e dignidade. A 

questão elaborada justifica-se por apresentar os fundamentais deveres a serem cumprido pelos 

servidores públicos.  

“D) Apenas a distinção entre o bem e o mal é suficiente” (esse trecho é divergente ao que o código 

menciona) “para a moralidade na Administração Pública, mas deve ser acrescida da consciência de que 

a razão da atuação do servidor público é a busca pelo bem comum.”  

A alternativa letra b é a única opção correta: 

“B) Servir o cidadão, considerando que esta é, sem dúvida, uma vocação cujo exercício ético e 

transparente é pressuposto básico para todo aquele que é aprovado em concurso público.” Essa opção 

é a única que faz uso correto do Código de Ética dos Servidores Públicos Civil do Poder Executivo Federal.  

Fonte: ARANTES, Elaine Cristina. Ética no Setor Público.  Instituto Federal, Ciência e Tecnologia. Paraná 

2012 p. 73. 

 

 

Área de Conhecimento: Serviço Social 

 

Questão 25: 

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

As razões recursais afirmam que “falta uma resposta correta” para a questão 25 e elencam os princípios 

da Lei Orgânica de Assistência Social”.  Conforme divulgado no gabarito, a resposta correta é a 

alternativa D. 

A forma como a alternativa “D” está redigida não altera o conteúdo do primeiro princípio contido na 

LOAS (Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993).   

Fonte: BRASIL. Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 

 

  



 

 

 

Questão 35: 

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

As razões recursais afirmam que a questão em tela não contém nenhuma resposta correta. A questão 

indaga sobre as distintas respostas às manifestações da “questão social”. Acerca das alternativas 

indicadas, a opção “D” está correta, conforme divulgado no gabarito. As manifestações da questão social 

tanto são respondidas por meio da coação quanto por meio do consenso.  

Em relação as alternativas apresentadas verificam-se:  

Alternativa A: A coação não é a única forma de enfrentamento das manifestações da questão social. No 

contexto do capitalismo monopolista, em face às demandas do capital e das lutas sociais, o Estado 

refuncionaliza-se e passa a confrontar as manifestações da questão social também por meio de políticas 

sociais.  

Alternativa B: As políticas sociais não são formas exclusivas de respostas às manifestações da questão 

social. 

Alternativa C: As políticas sociais não são as formas menos usuais. Elas são implementadas de forma 

contínua e sistemática e atendem tanto aos interesses do capital quanto ao trabalho. 

Fonte: NETTO, J.P. Capitalismo monopolista e serviço social. 3ª ed. Ampliada. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

Questão 38: 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

As razões recursais argumentam a ausência de uma alternativa correta.  

Conforme a Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, a revisão do Benefício de Prestação Continuada deve 

ocorrer a cada 2 anos e não a cada 3 anos conforme a alternativa “A”, indicada como correta no gabarito. 

Portanto, anula-se a questão, pois não há qualquer alternativa correta. 

Fonte: BRASIL. Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993.  

 

 

 

III 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as 

decisões e fundamentações supraelencadas. 

 

 

Publique-se, 

 

 

05 de julho de 2019 

 

 

CONSULPLAN 


