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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

CONSULPLAN CONSULTORIA 
 

DECISÃO DOS RECURSOS 
(INFRA RELACIONADOS) 

 

I 
DOS RECURSOS 

 
Tratam-se de recursos interpostos pelos candidatos infra relacionados concorrentes aos cargos também 

infra relacionados, que insurgem contra a publicação do gabarito oficial, conforme disposto no 
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO/MG, CONFORME 
EDITAL 001/2006. 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA  
 
Nº RECORRENTE CARGO 
01 NÍSIO GONÇALVES DE PAULA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
02 KELEN LOURENÇO DA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
03 DANIEL ÂNGELO PEREIRA ROCHA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
04 GIZELI MARICE GONÇALVES GUIMARÃES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
05 MARIA DO CARMO FERREIRA NASTA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
06 PRISCILLA MARTINS FERREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
07 LUCIANA ROSA RODRIGUES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
08 STEPHANY CARLO REIS ALVES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
09 BEATRIZ MACHADO PEZZINI ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
10 RAMON MALAQUIAS DA CRUZ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
11 JULIANA CRISTINA DIOGO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
12 FERNANDA DINIZ CAMPOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
13 BIANCA MARIA COSTA DE MELLO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
14 PATRÍCIA TORRES LEÃO MAIA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
15 DARCY MOREIRA SALES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
16 KELEN LOURENÇO DA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
17 PATRÍCIA NOVAIS HORTA MIRANDA  MÉDICO GINECOLOGISTA 
18 CRISTÓVÃO PINHEIRO BARROS MÉDICO MASTOLOGISTA 
19 ALEXANDRE EUSTÁQUIO PIMENTEL MOREIRA MÉDICO DERMATOLOGISTA 
20 RODRIGO NEGRI PEREIRA MÉDICO DERMATOLOGISTA 
21 ALBA VALÉRIA DE MELO MÉDICO DERMATOLOGISTA 
22 PATRÍCIO DE MOURA CÂMARA MÉDICO UROLOGISTA 
23 ANA CRISTINA MILITÃO ABRANTES MÉDICO OTORRINILARINGOLOGISTA 
24 MARIANA FARIA SCALCO MÉDICO PNEUMOLOGISTA INFANTIL 
25 LEONARDO HENRIQUE FRADE  MÉDICO CARDIOLOGISTA 
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27 CELSO LUIZ DA CRUZ MÉDICO PSIQUIATRA 
28 BEATRIZ MACHADO PEZZINI FISCAL DE POSTURAS I 
29 MARIETA MURTA DINIZ STARTING MÉDICO PEDIATRA 
30 ANA CRISTINA FONSECA GONÇALVES CIRURGIÃO DENTISTA I 
31 GABRIELLE DE PINHO AGUIAR CIRURGIÃO DENTISTA I 
32 RICARDO ALVES CIRURGIÃO DENTISTA I 
33 RODRIGO SANTOS OLIVEIRA CIRURGIÃO DENTISTA I 
34 MARIA HELOISA RODRIGUES VIEIRA CIRURGIÃO DENTISTA I 
35 CHRISTIANE DE FÁTIMA TAVARES FISIOTERAPEUTA I 
36 PRISCILLA MACEDO CAIRES FISIOTERAPEUTA I  
37 JULIANA CORREA RAMOS FISIOTERAPEUTA I 
38 CAMILA DANTAS MARTINS FONOAUDIÓLOGO I 
39 SIMONE MALACHAS PEDROSA FONOAUDIÓLOGO I 
40 CAMILA DANTAS MARTINS FONOAUDIÓLOGO I 
41 RENATA MILIANE VIEIRA GAZOLLA FONOAUDIÓLOGO I 
42 EDNA CRISTINA DE ANDRADE FONOAUDIÓLOGO I 
43 MARIA LETÍCIA COSTA REIS NUTRICIONISTA I 
44 ANDRÉ LUIZ FERREIRA FADUL ENFERMEIRO I 
45 DANIELA COSTA GERKEN CARMO ENFERMEIRO I 
46 LUIZ FÁBIO MACHADO BARBOSA TERAPEUTA OCUPACIONAL I 
47 ANA CRISTINA FLORIANO DE OLIVEIRA TERAPEUTA OCUPACIONAL I 
48 WALDIRENE RODRIGUES ANDRADE PSICÓLOGO CLÍNICO I 
49 VANIA COSTA DIAS PSICÓLOGO CLÍNICO I 
50 FATIMA LÚCIA CALDEIRA B. DE OLIVEIRA PSICÓLOGO CLÍNICO I 
51 ALEXANDRA SOARES PACHECO PSICÓLOGO CLÍNICO I 
52 DANIELA JÚNIA COSTA AIRES PSICÓLOGO CLÍNICO I 
53 ALEXANDRE FLORES ALKIMIM TÉCN. SUPERIOR EM SUP. PEDAGÓGICA 
54 DANIELLE TEODORO DINIZ TÉCN. SUPERIOR EM SUP. PEDAGÓGICA 
55 MARA REGINA SIMÕES CANDEIA ARTISTA PLÁSTICO I 
56 LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA II (CIENCIAS) 
57 LUCIANA CRISTINA MOTA FARMACÊUTICO I 
58 DANIEL DE SOUZA B. MALDONADO BRAGA GEÓGRAFO I 
59 SAULO HENRIQUE DE FARIA PEREIRA GEÓGRAFO I 
60 SAMARA LEMOS MARTINS D’ARMADA JORNALISTA I 
61 FLÁVIO DE MANSO PEREIRA JORNALISTA I 
62 LOURAINE CRISTINA DE CASTRO CHIARELLA FISCAL DE TRIBUTOS I 
63 JUCELENA CACILDA COSTA FISCAL DE TRIBUTOS I 
64 TANIA MARIA OLIVEIRA RODRIGUES FISCAL DE TRIBUTOS I 
65 JULIANA CRISTINA DIOGO FISCAL DE TRIBUTOS I 
66 CAMILA DE OLIVEIRA PONTES CAMELO FISCAL DE TRIBUTOS I 
67 GERTON RODRIGUES FISCAL DE TRIBUTOS I 
68 ADÉLCIO JOSÉ LAGES CONTROLADOR INTERNO I 
69 KLEBER ANASTÁCIO MARQUES CONTROLADOR INTERNO I 
70 LAINS ARAUJO COSTA CONTROLADOR INTERNO I 
71 HEITOR  FRANCISCO TEIXEIRA SALES CONTROLADOR INTERNO I 
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72 ENILDA APARECIDA FAUSTINO DELATORRE CONTADOR I 
73 SUZIE DE SOUZA DE LAZARI CONTADOR I 
74 SANDRA VIEIRA RIVETTI PROCURADOR MUNICIPAL I 
75 DIEGO DE OLIVEIRA SILVA PROCURADOR MUNICIPAL I 
76 TATIANE LEMOS DIAS PROCURADOR MUNICIPAL I 
77 MARCO TÚLIO RODRIGUES COUTO PROCURADOR MUNICIPAL I 
78 DANIEL MONTEIRO SILVA PROCURADOR MUNICIPAL I 
79 ROBERTA DANTAS DE MELLO PROCURADOR MUNICIPAL I 
80 FÁBIO EUGÊNIO VIEIRA PROCURADOR MUNICIPAL I 
81 FLÁVIA AMARAL PEREIRA PROCURADOR MUNICIPAL I 
82 MARIA ELISA ALVES COSTA G. BAPTISTA PROCURADOR MUNICIPAL I 
83 FREDERICO MILTON MOURÃO PROCURADOR MUNICIPAL I 
84 RÉGIS ANDRÉ PROCURADOR MUNICIPAL I 
85 LÍVIA FONSECA MENDES PROCURADOR MUNICIPAL I 
86 FLÁVIA NOBRE VIEIRA PROCURADOR MUNICIPAL I 
87 NUNO DE MOURA RANGEL PROCURADOR MUNICIPAL I 
88 CLÁUDIO PINHO DO PILAR PROCURADOR MUNICIPAL I 
89 MARCIA MONTEIRO ROSA PROCURADOR MUNICIPAL I 
90 LEONARDO ARAÚJO OLIVEIRA PROCURADOR MUNICIPAL I 
91 DAVID OLIVEIRA LIMA ROCHA PROCURADOR MUNICIPAL I 
92 ANA CAROLINA BARBABELLA MALTEZ PROCURADOR MUNICIPAL I 
93 DIEGO ALMEIDA DA SILVA PROCURADOR MUNICIPAL I 
94 CHRISTIANE PAULA DE LIMA VERÇOSA PROCURADOR MUNICIPAL I 
95 LUCIANA CRISTINA MOTA FARMACÊUTICO I 
96 MONIQUE BRASIEL ANTONIO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
97 ANTONIO ORLANDO PORTO DE VILHENA  FISCAL SANITÁRIO I 
98 FABIANA PAULA CARNEIROS VIVEIROS  CONTROLADOR INTERNO I 
99 ADELCIO JOSE LAGES CONTROLADOR INTERNO I 
100 FLAVIA PEREIRA VIVEIROS  FISCAL DE TRIBUTOS  
101 FERNANDA DINIZ CAMPOS  FISCAL DE TRIBUTOS 
102 LUCIANE COSTA SILVA VIEIRA  FISCAL DE TRIBUTOS 
103 PATRICIA TORRES LEAO MAIA FISCAL DE TRIBUTOS 
104 ORLANDO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR CONTADOR I 
105 ANGELA MARIA MARQUES SANTOS CONTADOR I 
106 TANIA LUCIA DE FREITAS CONTADOR I 
107 SORAYA JAQUELINE  COSTA DA CUNHA PEIXOTO MÉDICO CLÍNICO MÉDICO  
108 PRISCILA MASCEDO CAIRES FISIOTERAPEUTA I 
109 JULIO CESAR DA FONSECA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
110 MONICA MICHELINE XAVIER ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
111 FERNANDO FERREIRA CALAZANS PROCURADOR MUNICIPAL I 
112 JULIANO TOLEDO SANTOS PROCURADOR MUNICIPAL I 
113 MAGNO PASSOS GARCIA PROCURADOR MUNICIPAL I 
114 PATRICIA TORRES LEAO MAIA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
115 TACIANA DE MELO NEVES MARTINS  PROCURADOR MUNICIPAL I 
116 JUSSARA ANDREA RODRIGUES DE SOUZA PROCURADOR MUNICIPAL I 
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117 FERNANDO BARBOSA SANTOS NETTO PROCURADOR MUNICIPAL I 
118 CECILIA DA COSTA LUZ LOURENCO PACHECO PROCURADOR MUNICIPAL I 
119 JULIANA RORIZ AARESTRUP TÉC. SUP. DE INFORMACAO DA SAUDE I 
120 MARCIO DIORIO PAIXAO PROCURADOR MUNICIPAL I 
121 JOAO ANTONIO COELHO E SA PROCURADOR MUNICIPAL I 
122 REJANE VIEIRA PROCURADOR MUNICIPAL I 
123 DANIEL DE RESENDE TRAVESSONI PROCURADOR MUNICIPAL I 
124 LEZIR RAQUEL OLIVEIRA CASTRO PROCURADOR MUNICIPAL I 
125 ALYSSON TIBURCIO DE ARAUJO PROCURADOR MUNICIPAL I 
126 MARIA BERNADETE S. CARVALHO CIRURGIAO  DENTISTA I 
127 LUDMILA MARIA CASTRO DE LINHARES CIRURGIAO  DENTISTA I 
128 FERNANDA OLIVEIRA RASLAN CIRURGIAO  DENTISTA I 
129 GABRIELE DE PINHO AGUIAR CIRURGIAO  DENTISTA I 
130 FERNANDA DINIZ CAMPOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
131 JULIANA RORIZ ARESTRUP TÉCN. SUP. INFORMAÇÃO A SAÚDE 
132 JÚLIO CÉSAR DA FONSECA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
133 FÁTIMA LÚCIA CALDEIRA B. DE OLIVEIRA PSICÓLOGO CLÍNICO I 
134 MÔNICA MICHELINE XAVIER ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
 
 

II 
DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 
 
 As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  
 

 
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 
 
QUESTÃO 09_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, segundo as 
argumentações dos recorrentes, ressaltamos que os recorrentes relacionaram apropriada e 
corretamente a palavra superativo a superlativo, tratando-se da classificação de grau de um 
adjetivo a palavra superlativo é entendida no momento da classificação, tal como foi pelas 
recorrentes, do contrário, de forma alguma  mesma poderia ter feito a correta relação entre 
uma e outra. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.     
 
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
 
QUESTÃO 01_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, o enunciado da questão 
indicando a “veracidade do crime” faz alusão ao texto completo, tal crime é assim qualificado 
pela informação... “ Ela foi assassinada a golpes de faca”.... Além do mais, o suicídio também 
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pode ser considerado um crime, um crime contra a própria vida. Os dados indicativos da 
veracidade, ou seja, a verdade dos fatos são aqueles que determinam local, tempo, idades e 
fatos precisos. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.    
 
QUESTÃO 02_Não procedem as alegações do recorrente, considerando que, a priori, o 
recorrente utiliza de um texto para argumentar e embasar o seu questionamento em que não 
está se dirigindo diretamente à esta banca examinadora, citamos alguns trechos “.....Quer ele 
seja fixado previamente pela proposta da banca.....” “ O computador como seu nome deixa 
transparecer na língua francesa, existe para nos ajudar a ordenar dados verificáveis”. Não 
entendemos, e ainda, não é possível associar a “fixação prévia da banca”nem ao menos o “uso 
do computador” com o enunciado da questão em debate, a qual indica que deverá ser 
assinalada a opção que indica o tipo e gênero textual apresentado. A respeito do texto I, o que 
temos é um tipo de texto descritivo com foco narrativo, é o retrato da realidade. É uma notícia 
de jornal. Já o segundo texto: Pequena crônica policial” de Mário Quintana, o anexo enviado 
pelo recorrente informa: “ poema narrativo”. “No gênero lírico, o escritor revela o seu modo 
de interpretar o mundo, as pessoas, as coisas”. (Antônio de Siqueira e Silva/ Rafael Bertoli) 
Língua Portuguesa. Neste texto, o eu lírico ultrapassa totalmente os limites da realidade: 
“Entrou correndo no céu?!”A predominância, portanto é do lirismo. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 03_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que o mesmo afirma que 
através do texto II é possível comprovar o episódio narrado e a sua ocorrência. Vejamos: o 
texto fala apenas de uma mulher assassinada por um marinheiro. Nada informa sobre a data e 
o local do crime, nem sobre a identidade da vítima. Seria impossível tentar verificar se o que 
foi narrado aconteceu de fato. Quando o autor imagina (veja bem: imagina – qual é a 
realidade?) a mulher transformada novamente em uma menina a entrar “correndo no céu” e 
readquirindo a pureza da infância, o eu lírico ultrapassa totalmente os limites da realidade. É 
pois, uma recriação literária dos fatos da vida, conforme explicita a opção B. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 07_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, segundo Luiz Antônio 
Sacconi em Nossa Gramática Teoria e Prática, o sinal de pontuação de dois pontos (entre 
outras funções) é usado antes de esclarecimento ou explicação de idéia anteriormente 
enunciada. Ex: “Fiquei curioso; circulara boato da renúncia do presidente”. Da mesma forma 
quando no enunciado da referida questão usou-se dois pontos , a interpretação do (a) candidato 
(a) conhecedor do significado deste sinal de pontuação é de que após o mesmo virá a sua 
explicação , ou seja, explicação de qual seria o termo referente ao pronome “sua” possuidora 
de grave beleza. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
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QUESTÃO 08_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, conforme determina o 
Edital: 
“............5.2.3- A correção das provas de múltipla escolha será feita por meio eletrônico, 
portanto não serão computadas questões não assinaladas, questões que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
5.2.4- O candidato deverá transcrever suas respostas do caderno de provas para o Cartão de 
Respostas, que será o único documento válido para a sua correção. O preenchimento do 
Cartão de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de 
conformidade com as instruções específicas contidas na Capa do Caderno de Provas. Não 
haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato. 
5.2.4.1- Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais 
de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível. 
Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas, pois qualquer 
marca poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do 
candidato.............” 
Portanto, sendo a leitura dos Cartões de Respostas feita através de meio eletrônico (leitora 
óptica), não há como considerar, caso o candidato tenha marcado duas alternativas de 
respostas ou rasurado o Cartão de Respostas, ficando tais questões anuladas no Cartão do 
Recorrente.             
 
QUESTÃO 09_ Não procedem as alegações da recorrente, uma vez que, é correta a afirmação 
de que não devemos usar o acento grave no a , indicador de crase antes de substantivo 
masculino (e ainda alguns outros casos). Portanto, veja o enunciado da questão: “O uso da 
crase está INCORRETO nas frases abaixo, EXCETO”. A ordem é para marcar a única opção 
que não é incorreta.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 10_  Na questão em tela não há necessidade de anulação, por ter alternativa de 
resposta que responde apenas a questão terá a alternativa de resposta ALTERADA PARA LETRA 
E.  
 
QUESTÃO 12_ ANULADA 
 
QUESTÃO 14_ Procedem as alegações dos recorrentes. OPÇÃO CORRETA LETRA E. 
 
QUESTÃO 15_Não procedem as alegações da recorrente, uma vez que, a questão 15 versa 
sobre geometria analítica, mais especificamente, distância entre pontos e retas, presente no 
conteúdo programático para o cargo, item 10 do Anexo I do Edital, e não sobre trigonometria, 
conforme afirma a recorrente.  
 



 7 
QUESTÃO 16_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, para determinarmos 
a medida do raio da 3ª esfera, precisamos determinar o volume das duas primeiras esferas, 
pois, quando o chumbo se funde para se juntar, o que se junta é o chumbo derretido, e eles não 
se unem em seu estado sólido, motivo pelo qual não utilizamos a fórmula da área , mas sim do 
volume. 
Portanto, para determinarmos, usamos a fórmula: 

v = 
3
4  π r³ 

v1 = 
3
4 π 3³ = v1 = 36 π  

v2 = 
3
4 π 6³ = v1 = 288π  

Logo, v3 = v1 + v2 
 

3
4  π r³ = 36 π  + 288π  

r³ = 243 = r = 3 3 9  cm 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 20_ Procedem as alegações dos recorrentes. OPÇÃO CORRETA LETRA E. 
 
QUESTÃO 21_  Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, numa análise ainda 
que perfunctória da questão guerreada, verifica-se mesmo que o princípio violado fora o da 
impessoalidade. Ora, todos os licitantes devem ser tratados igualmente em termos de direito e 
obrigações, devendo a administração em suas decisões, pautar-se por critérios objetivos sem 
levar em consideração as condições pessoais do licitante ou as vantagens por ele oferecidas, 
salvo as expressamente previstas na lei ou no instrumento convocatório. Na questão 
apresentada tal não ocorreu, o que evidencia que o principio da impessoalidade deixou de ser 
observado. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 22_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, tratando-se a 
autorização de ato administrativo unilateral, discricionário precário (ou seja, revogável a 
qualquer tempo, de acordo com o interesse público regente), não há mesmo que se falar em 
obrigatoriedade na licitação para tais atos. Ademais , a Lei 8666/93 (à qual remetemos a todos 
recorrentes) não alude a estes atos como sendo casos obrigatórios de licitação na 
Administração Pública. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D conforme assinala o gabarito oficial.  
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QUESTÃO 24_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, a referida questão 
encontra suas sedes materiae na Constituição Federal, art. 156 (que dispõe sobre os impostos 
municipais). 
Insta observar ainda, que a instituição do ITR é de competência da União, com fulcro no art. 
153, VI, CRFB/88. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 28_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, como se sabe, o 
conceito genérico de contabilidade não é o mesmo que contabilidade pública. 
 Remetemos a recorrente ao glossário de termos contábeis do site 
http://www.portaldecontabilidade.com.br/glossario.htm. 
 
“CONTABILIDADE: é a ciência que estuda e controla o patrimônio, objetivando representa-
lo graficamente, evidenciar suas variações, estabelecer normas para sua variação, análise e 
auditagem e servir como instrumento básico para a tomada de decisões de todos os setores 
direta ou indiretamente envolvidos com a empresa. 
 
CONTABILIDADE PÚBLICA: ocupa-se com o estudo e registro dos fatos administrativos das 
pessoas de direito público e das representações gráficas dos seus patrimônios, visando três 
sistemas distintos: orçamentário, financeiro e patrimonial, para alcançar os seus objetivos, 
ramificando-se conforme a sua área de abrangência em federal, estadual, municipal e 
autarquias.” 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 29_ ANULADA 
 
QUESTÃO 32_Não procedem as alegações da recorrente, uma vez que, o anexo I do Edital 
001/2006, solicita conhecimentos gerais da cultura mineira e explicita: “ Geografia, 
história................” que condiz com o enunciado da questão em tela. Toda história brasileira se 
estende pelos Estados que compõem o país, como uma federação.   
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA 
 
QUESTÃO 12_ Não procedem as alegações da recorrente, uma vez que, pode ser utilizado o 
termo múltipla ou mista. O termo apresentado múltiplo é tratado também por outros autores. 
Quanto a afirmação da referente “....Outro ponto desta questão............... pode ser 
amenorréica”, também não faz sentido, considerando que paciente nulípara pode ser desde  
uma criança (sexo feminino) até um adulto de, por exemplo, 80 anos. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial.  
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QUESTÃO 15_ Não procedem as alegações da recorrente, uma vez que, a descrição do quadro 
clínico do paciente “apresenta quadro de amenorréia”, é dito sem mais esclarecimentos sobre o 
quadro, portanto, não caberia a alternativa C. Ademais, citações e conclusões da recorrente 
igual hirsutismo exagerado e até mesmo virilização, seria com um quadro clínico mais grave  e 
acentuado que não é referenciado no enunciado.      
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 16_ ANULADA, por estar fora do conteúdo programático. 
 
QUESTÃO 18_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, o enunciado da 
questão solicita o que é verdadeiro ao Médico, segundo o Código de Ética Médica. O item 2 
no entanto, não é o mesmo que o descrito no artigo 80 – Praticar concorrência desleais com 
outro médico”. 
Usar metodologia de vantagens através de Marketing, não preceitua Código de Ética e sim a 
verificação, se o que está sendo oferecido é real e legal, portanto, outra forma de divulgação , 
sem deslealdade. Quando se usa marketing , está sendo divulgado, portanto, se há erros, 
compete a quem de direito verificar. E ainda, quando se diz tendencioso, deve-se  analisar  que 
qualquer marketing apresenta tendência, de modo algum pode ser considerada negativista, já 
que faz parte do processo do marketing a função apelativa da linguagem, visando o receptor da 
mesma.       
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
CARGO: FISCAL SANITÁRIO I 
 
QUESTÃO 11_ ANULADA 
 
CARGO: MÉDICO UROLOGISTA 
 
QUESTÃO 13_ ANULADA, por estar fora do conteúdo programático. 
 
QUESTÃO 16_ ANULADA, por estar fora do conteúdo programático. 
 
QUESTÃO 18_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, o enunciado da 
questão solicita o que é verdadeiro ao Médico, segundo o Código de Ética Médica. O item 2 
no entanto, não é o mesmo que o descrito no artigo 80 – Praticar concorrência desleais com 
outro médico”. 
Usar metodologia de vantagens através de Marketing, não preceitua Código de Ética e sim a 
verificação, se o que está sendo oferecido é real e legal,  portanto, outra forma de divulgação , 
sem deslealdade. Quando se usa marketing , está sendo divulgado, portanto, se há erros, 
compete a quem de direito verificar. E ainda, quando se diz tendencioso, deve-se  analisar  que 
qualquer marketing apresenta tendência, de modo algum pode ser considerada negativista, já 
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que faz parte do processo do marketing a função apelativa da linguagem, visando o receptor 
da mesma.       
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
CARGO: MÉDICO DERMATOLOGISTA 
 
QUESTÃO 02_Procedem as alegações dos recorrentes. OPÇAÕ CORRETA LETRA C. 
 
QUESTÃO 15_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, considerando os itens 
apresentados na questão, podemos considerar que o item 1 antecede o fato, em seu primeiro 
estágio, pois lesões populosas, são lesões que tem pápulas, o que quer dizer elevação cutânea 
eruptiva, sólida, mas de pequena dimensão. 
Portanto, na cópia apresentada pelo candidato, esta fase está incluída na expressão “lesões 
pequenas”. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial.   
 
QUESTÃO 16_ ANULADA, por estar fora do conteúdo programático. 
 
QUESTÃO 17_ ANULADA 
 
QUESTÃO 18_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, o enunciado da 
questão solicita o que é verdadeiro ao Médico, segundo o Código de Ética Médica. O item 2 
no entanto, não é o mesmo que o descrito no artigo 80 – Praticar concorrência desleais com 
outro médico”. 
Usar metodologia de vantagens através de Marketing, não preceitua Código de Ética e sim a 
verificação, se o que está sendo oferecido é real e legal, portanto, outra forma de divulgação , 
sem deslealdade. Quando se usa marketing , está sendo divulgado, portanto, se há erros, 
compete a quem de direito verificar. E ainda, quando se diz tendencioso, deve-se  analisar  que 
qualquer marketing apresenta tendência, de modo algum pode ser considerada negativista, já 
que faz parte do processo do marketing a função apelativa da linguagem, visando o receptor da 
mesma.       
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 37_ANULADA  
 
QUESTÃO 39_ALTERADO O GABARITO PARA ALTERNATIVA E.   
 
CARGO: MÉDICO MASTOLOGISTA 
 
QUESTÃO 17_ ANULADA 
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QUESTÃO 18_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, o enunciado da 
questão solicita o que é verdadeiro ao Médico, segundo o Código de Ética Médica. O item 2 
no entanto, não é o mesmo que o descrito no artigo 80 – Praticar concorrência desleais com 
outro médico”. 
Usar metodologia de vantagens através de Marketing, não preceitua Código de Ética e sim a 
verificação, se o que está sendo oferecido é real e legal, portanto, outra forma de divulgação , 
sem deslealdade. Quando se usa marketing , está sendo divulgado, portanto, se há erros, 
compete a quem de direito verificar. E ainda, quando se diz tendencioso, deve-se  analisar  que 
qualquer marketing apresenta tendência, de modo algum pode ser considerada negativista, já 
que faz parte do processo do marketing a função apelativa da linguagem, visando o receptor da 
mesma.       
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
CARGO: MÉDICO CLÍNICA MÉDICA 
 
QUESTÃO 17_ ANULADA 
 
 
CARGO: MÉDICO OTORRINILARINGOLOGISTA 
 
QUESTÃO 16_ ANULADA, por estar fora do conteúdo programático. 
 
QUESTÃO 17_ ANULADA 
 
QUESTÃO 18_ Não procedem as alegações da recorrente, uma vez que, no Anexo do Edital – 
Conteúdo Programático item 12, há o programa de Ética Profissional, exigido para todas as 
especialidades médicas: 
 

“...................MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA   
1 Anatomofisiologia clínica das fossas e seios paranasais, laringe, faringe e órgão da 
audição. 2 Semiologia, sintomatologia e diagnósticos das principais afecções da laringe, 
glândulas salivares, órgão auditivo e seios paranasais. 3 Testes básicos da avaliação 
auditiva: caracterização audiológica das principais patologias do ouvido. 4 Câncer da 
laringe e hipofaringe: glândulas salivares e seios paranasais. 5 Doenças 
ulcerogranulomatosas em otorrinolaringologia. 6 Deficiências auditivas. 7 Anomalias 
congênitas da laringe. 8 Neuroanatomofisiologia do sistema vestibular. 9 Afecções e 
síndromes otoneurológicas. 10 Paralisia facila periférica. 11 Afecções benignas do 
pescoço.12. Ética profissional. 13. Noções básicas de administração pública e direitos e 
deveres do servidor público municipal de Pedro Leopoldo – MG...........” 
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QUESTÃO 20_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, remetendo os 
recorrentes ao que dispõe textualmente o artigo 233 do Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Município de Pedro Leopoldo, verbis: 
 
 “Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário municipal que: 
I – Praticar crimes contra a boa ordem da administração pública, a fé pública e a Fazenda 
Municipais, ou previstas nas leis relativas á segurança e à defesa nacional; 
II – Revelar segredos de que tenha conhecimento em relação do cargo ou função, desde que o 
faça dolosamente e com prejuízo para o Município ou particulares; 
III – Praticar insubordinação grave; 
IV – Praticar, em serviço, ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo em 
legítima defesa; 
V – Lesar os cofres públicos ou dilapidar o patrimônio municipal; 
VI – Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie; 
VII – Pedir por empréstimo dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses 
ou o tenham na repartição, ou estejam sujeitas à sua fiscalização; 
VIII – Exercer advocacia administrativa.” 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
CARGO: MÉDICO PNEUMOLOGISTA INFANTIL 
 
QUESTÃO 11_ Não procedem as alegações da recorrente, uma vez que, o enunciado da questão 
fala de tratamento para crise moderada, portanto, não inicial como a candidata explicita. No 
caso de crise moderada, a indicação de tratamento está correta, e com isto se evitará o 
agravamento da crise. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 13_ Procedem as alegações da recorrente. OPÇÃO CORRETA LETRA B. 
 
QUESTÃO 14_ Procedem as alegações da recorrente. OPÇÃO CORRETA LETRA C. 
  
CARGO: MÉDICO CARDIOLOGISTA 
 
QUESTÃO 18_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, o enunciado da 
questão solicita o que é verdadeiro ao Médico, segundo o Código de Ética Médica. O item 2 
no entanto, não é o mesmo que o descrito no artigo 80 – Praticar concorrência desleais com 
outro médico”. 
Usar metodologia de vantagens através de Marketing, não preceitua Código de Ética e sim a 
verificação, se o que está sendo oferecido é real e legal, portanto, outra forma de divulgação , 
sem deslealdade. Quando se usa marketing , está sendo divulgado, portanto, se há erros, 
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compete a quem de direito verificar. E ainda, quando se diz tendencioso, deve-se  analisar  
que qualquer marketing apresenta tendência, de modo algum pode ser considerada negativista, 
já que faz parte do processo do marketing a função apelativa da linguagem, visando o receptor 
da mesma.       
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 39_ALTERADO O GABARITO PARA ALTERNATIVA E.   
  
 
CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA 
 
QUESTÃO 12_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, o questionamento 
usado foi realizado através de  perguntas diretas, buscando o conhecimento usual do 
profissional. Os sintomas do paciente, no enunciado da questão são comuns em Postos 
Médicos do Serviço Público e antes que se prescreva exames, a alternativa C é a que melhor 
responde a questão. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 13_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, tendo em vista a 
questão apresentada e as opções à mesma relacionadas, tem-se por critério a seleção daquela 
que lhe atende de alguma forma. As escolas francesa e alemã contestam ainda que 
cientificamente, o aumento ventricular em comparação com os normais em relação aos sinais 
apresentados. Porém, contestação não é sinônimo de negação. Prosseguindo, a escola 
americana assegura “tratar-se de transtorno orgânico (...) como e/ou compressão dos 
ventrículos laterais. Fazendo uma criteriosa avaliação de cada uma das opções apresentadas, 
deve-se notar: “aumento ventricular em comparação com os normais”. A compressão refere-se 
ao processo em que se aumenta a pressão num sistema pela ação de agentes externos. É 
exatamente o que esclarece a opção B. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 15_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, o enunciado em 
questão, aborda justamente o diagnóstico anterior que foi colocado em dúvida pelo tipo 
contagiante de afeto. Não foi questionado pela pergunta o fato deste tipo de afeto estar 
alterado ou não.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial.  
   
QUESTÃO 17_ ANULADA 
 
QUESTÃO 18_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, o enunciado da 
questão solicita o que é verdadeiro ao Médico, segundo o Código de Ética Médica. O item 2 
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no entanto, não é o mesmo que o descrito no artigo 80 – Praticar concorrência desleais com 
outro médico”. 
Usar metodologia de vantagens através de Marketing, não preceitua Código de Ética e sim a 
verificação, se o que está sendo oferecido é real e legal, portanto, outra forma de divulgação , 
sem deslealdade. Quando se usa marketing , está sendo divulgado, portanto, se há erros, 
compete a quem de direito verificar. E ainda, quando se diz tendencioso, deve-se  analisar  que 
qualquer marketing apresenta tendência, de modo algum pode ser considerada negativista, já 
que faz parte do processo do marketing a função apelativa da linguagem, visando o receptor da 
mesma.       
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 26_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, a reportagem 
publicada no site www.consciencia.br sobre saúde pública, publicou que a dengue é 
reemergente, portanto, uma doença que parecia sob controle. O enunciado da questão, fala das 
últimas décadas do século XX, as doenças emergentes e podemos ressaltar que neste período a 
doença estava na sua reemergência.     
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 29_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, o texto da Lei 8.142 de 
28/12/1990 que no artigo 1º determina o prazo de Conferência de Saúde; no artigo 2º, 
determina do Conselho de Saúde; e no artigo 3º não estabelece tempo para reunião do 
CONASS. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 30_ Não procedem as alegações da recorrente, uma vez que, o enunciado da questão 
relata sobre gripe aviária em humanos, já confirmando a seleção de resposta para os 
candidatos, mais adiante explicita tratar-se de um vírus de alta patogenicidade e que representa 
risco à saúde humana. A gripe, por si só, já não traz mais este alcance de periculosidade e o 
vírus classificado na alternativa B do gabarito, com certeza se refere a gripe aviária. Maiores 
informações podem ser adquiridas no site www.ambientebrasil.com.br, onde também 
encontrará: “Doenças Agropecuárias” – Gripe Aviária que confirma “Quinze subtipos do vírus 
Influenza infectam as aves”, etc..... 
Portanto, não há razão para alteração da questão para alternativa D, que classifica-se como 
H5N1 na sua forma correta. 
Reafirmamos, portanto como correta, a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial.   
 
QUESTÃO 39_ALTERADO O GABARITO PARA ALTERNATIVA E.   
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CARGO: FISCAL DE POSTURAS I 
 
QUESTÃO 22_ Não procedem as alegações da recorrente, uma vez que, de acordo com o 
Capítulo II do Código de Obras do Município de Pedro Leopoldo, instituído pela Lei 
Complementar nº 2.684/2002 de 06 de dezembro de 2.002, uma vistoria administrativa -́e 
uma diligência efetuada por funcionários públicos ou não , designados pelo prefeito, tendo 
por fim verificar as condições de uma construção ou uma instalação, quer quanto à sua 
regularidade no que concerne ao Código de Obras do Município de Pedro Leopoldo. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial.  
   
CARGO: MÉDICO PEDIATRA 
 
QUESTÃO 23_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, o enunciado da questão 
está claro, quando solicita o fim das Leis que compõem a Lei Orgânica de Saúde e a única 
alternativa de resposta que congrega a resposta como um todo, é o item I, portanto alternativa 
C, conforme gabarito oficial. O recorrente há de compreender a generalidade do enunciado, 
numa prova de múltipla escolha, quando a resposta deverá ser única. Os demais itens II e III, 
não estão excluídos das Leis, mas não compõem sua generalidade e sim a especificidade.     
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA I 
 
QUESTÃO 01_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, a questão visa obter 
do candidato a inferência de que o poeta mistura ceticismo e resignação. Ceticismo porque não 
acredita que a relação amorosa seja viável, e resignação porque aceita essa inviabilidade desse 
mesmo amor. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 02_Procedem as alegações dos recorrentes. OPÇAÕ CORRETA LETRA C. 
 
QUESTÃO 05_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, os recorrentes 
buscam uma interpretação própria da questão, cabendo salientar, que sendo a questão 
interpretativa, a subjetividade é inerente aos questionamentos. Não tendo a questão conteúdo 
arbitrário e não tendo sido desrespeitados os princípios constitucionais da administração 
pública, não há que se falar em anular a questão, haja vista que em uma prova de múltipla 
escolha, principalmente se a questão referir-se a interpretação, nem todos costumam ficar 
de acordo com as respostas consideradas pela banca examinadora, como certas. Estas 
divergências, todavia, não autorizam sequer revisão judicial, das opções adotadas pela banca. 
Se as opções foram exigidas para todos os candidatos, todos foram tratados igualmente. Em 
caso assim, não há que se falar em lesão a direito individual.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
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QUESTÃO 11_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, o recurso não possui 
fundamentação coerente com o enunciado da questão, ou seja, foi solicitado as técnicas de 
escovação que consegue remover as placas bacterianas nas regiões mais vulneráveis da 
gengiva...., não a técnica mais eficiente de escovação, portanto, a resposta divulgada 
(alternativa B- horizontais) é a mais adequada, o que não invalida outras técnicas de 
escovação.   
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 12_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, segundo Bo Krasse e 
Thylstrup, o controle químico da placa bacteriana realizado com digluconato de clorexidine a 
0,02% deve ser feita, pela sua concentração, na forma de irrigadores, onde as superfícies 
dentais serão atingidas por jatos. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 14_Não procedem as alegações dos recorrentes, considerando que odontologia 
integral relaciona-se à saúde de todo o corpo, ou seja, todo o sistema humano, não apenas as 
ocorrências de caráter odontológico, portanto, a opção que valida o enunciado da questão é a 
letra E, ou seja, prevenção da ocorrência e recuperação da saúde. 
Ademais, o outro questionamento da recorrente também não procede, considerando que a 
questão não é cópia de outra questão já tratada em outro processo seletivo, visto que o assunto 
é referente a odontologia e saúde coletiva e trata-se de um universo trabalhado em todos os 
processos seletivos, podendo, pois, haver coincidências conforme vislumbrado na questão em 
tela. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 16_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, segundo TOLEDO , 
MC DONALD E THYLSTRUP, o mais indicado numa situação onde a capacidade tampão da 
saliva está comprometida é a prevenção intensiva através de aplicações tópicas de flúor gel 
mensalmente. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 17_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, como é descrito por 
NESENGARD E NEWMAN pp.  298 e 299:  
“ Acredita-se que a película salivar seja responsável direta pela subseqüente aderência das 
bactérias orais, pois a mesma será substituída pela placa bacteriana. Sendo assim, quanto 
menor a espessura da película adquirida maior se torna a camada de placa bacteriana.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 18_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, de acordo com o 
livro de Patologia Bucal de TOMAZI, máculas purpúricas são manchas vermelhas que podem 
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ser causadas por várias situações, em se tratando da  mucosa do palato tais condições podem 
ser: mononucleose infecciosa, felação (sexo oral) e púrpura. Desta forma, a alternativa da 
questão que apresenta situações próprias desta ocorrência é a alternativa A 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 21_ Não procedem as alegações da recorrente, uma vez que, o enunciado da questão 
fala de inclusão de ações ao SUS. Verifique que no artigo 6º da Lei 8080, citada pelo 
candidato, onde pode-se notar: 
Letra D – Assistência Farmacêutica 
Item VI – Política de Medicamentos 
Item XI – Formulação Política do Sangue. 
Portanto, fica esclarecida a dúvida apresentada pela recorrente, quanto a alternativa de 
resposta divulgada no Gabarito Oficial.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 23_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, o enunciado da questão 
está claro, quando solicita o fim das Leis que compõem a Lei Orgânica de Saúde e a única 
alternativa de resposta que congrega a resposta como um todo, é o item I, portanto alternativa 
C, conforme gabarito oficial. O recorrente há de compreender a generalidade do enunciado, 
numa prova de múltipla escolha, quando a resposta deverá ser única. Os demais itens II e III, 
não estão excluídos das Leis, mas não compõem sua generalidade e sim a especificidade.     
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 26_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, a reportagem 
publicada no site www.consciencia.br sobre saúde pública, publicou que a dengue é 
reemergente, portanto, uma doença que parecia sob controle. O enunciado da questão, fala das 
últimas décadas do século XX, as doenças emergentes e podemos ressaltar que neste período a 
doença estava na sua reemergência.     
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 37_ANULADA  
 
QUESTÃO 39_ALTERADO O GABARITO PARA ALTERNATIVA E.   
 
CARGO: FISIOTERAPEUTA I 
 
QUESTÃO 02_Procedem as alegações dos recorrentes. OPÇAÕ CORRETA LETRA C. 
 
QUESTÃO 21_ Não procedem as alegações da recorrente, uma vez que, o enunciado da questão 
fala de inclusão de ações ao SUS. Verifique que no artigo 6º da Lei 8080, citada pelo 
candidato, onde pode-se notar: 
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Letra D – Assistência Farmacêutica 
Item VI – Política de Medicamentos 
Item XI – Formulação Política do Sangue. 
Portanto, fica esclarecida a dúvida apresentada pela recorrente, quanto a alternativa de 
resposta divulgada no Gabarito Oficial.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 22_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, segundo a Lei Federal 
nº 8080/90 de 19/09/1990 – Lei Orgânica da Saúde na seção II – Da Competência , descreve 
no artigo 16 “ À direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: e o item I da 
Lei corresponde a I da Prova; item IX da Lei corresponde ao item II da Prova; item VI da Lei 
corresponde ao item III da Prova. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.  
   
QUESTÃO 23_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, o enunciado da questão 
está claro, quando solicita o fim das Leis que compõem a Lei Orgânica de Saúde e a única 
alternativa de resposta que congrega a resposta como um todo, é o item I, portanto alternativa 
C, conforme gabarito oficial. O recorrente há de compreender a generalidade do enunciado, 
numa prova de múltipla escolha, quando a resposta deverá ser única. Os demais itens II e III, 
não estão excluídos das Leis, mas não compõem sua generalidade e sim a especificidade.     
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 25_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, a opção correta do 
gabarito é a alternativa D – Somente II está correta “Aleitamento Materno”. O enunciado 
solicita como pode ocorrer a transmissão vertical do vírus HIV, dai a alternativa está correta 
como aleitamento materno, posto que os itens I e III não condizem com o questionamento. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial.  
  
QUESTÃO 39_ALTERADO O GABARITO PARA ALTERNATIVA E.   
 
CARGO: FONOAUDIÓLOGO I 
 
QUESTÃO 11_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, de acordo com 
Diament (1976) e Bobath (1984) citados pelas recorrentes, o Reflexo Tônico Cervical 
Assimétrico (RTCA) ou Reflexo de MAGNUS-DE-KLEIJN não está presente no recém-
nascido, observando-o apenas após o primeiro mês. 
De acordo com o material enviado pelas recorrentes, o reflexo vai sendo assimilado na medida 
em que o bebê desenvolve mais controle de seu corpo e ambiente. 
Segundo os autores, observa-se claramente este tipo de reflexo, quando colocamos a criança 
em decúbito dorsal e movemos sua cabeça para um dos lados, verifica-se então que o bebê 
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estenderá o braço e a perna para o lado para qual o rosto está virado fletindo o braço e perna 
do lado contrário (postura do esgrimista). 
De qualquer modo, as alternativas assinaladas pelas recorrentes não seriam corretas, também 
pelo fato do reflexo de preensão palmar estar presente no nascimento e em criança com lesão 
neurológica esse reflexo pode não desaparecer, trazendo (sim) implicações em seu 
desenvolvimento.        
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 17_ANULADA 
 
QUESTÃO 20_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, remetendo os 
recorrentes ao que dispõe textualmente o artigo 233 do Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Município de Pedro Leopoldo, verbis: 
 
 “Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário municipal que: 
I – Praticar crimes contra a boa ordem da administração pública, a fé pública e a Fazendo 
Municipais, ou previstas nas leis relativas á segurança e à defesa nacional; 
II – Revelar segredos de que tenha conhecimento em relação do cargo ou função, desde que o 
faça dolosamente e com prejuízo para o Município ou particulares; 
III – Praticar insubordinação grave; 
IV – Praticar, em serviço, ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo em 
legítima defesa; 
V – Lesar os cofres públicos ou dilapidar o patrimônio municipal; 
VI – Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie; 
VII – Pedir por empréstimo dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses 
ou o tenham na repartição, ou estejam sujeitas à sua fiscalização; 
VIII – Exercer advocacia administrativa.” 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 21_ Não procedem as alegações da recorrente, uma vez que, o enunciado da questão 
fala de inclusão de ações ao SUS. Verifique que no artigo 6º da Lei 8080, citada pelo 
candidato, onde pode-se notar: 
Letra D – Assistência Farmacêutica 
Item VI – Política de Medicamentos 
Item XI – Formulação Política do Sangue. 
Portanto, fica esclarecida a dúvida apresentada pela recorrente, quanto a alternativa de 
resposta divulgada no Gabarito Oficial.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 30_ Não procedem as alegações da recorrente, uma vez que, o enunciado da questão 
relata sobre gripe aviária em humanos, já confirmando a seleção de resposta para os 
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candidatos, mais adiante explicita tratar-se de um vírus de alta patogenicidade e que 
representa risco à saúde humana. A gripe, por si só, já não traz mais este alcance de 
periculosidade e o vírus classificado na alternativa B do gabarito, com certeza se refere a gripe 
aviária. Maiores informações podem ser adquiridas no site www.ambientebrasil.com.br, onde 
também encontrará: “Doenças Agropecuárias” – Gripe Aviária que confirma “Quinze subtipos 
do vírus Influenza infectam as aves”, etc..... 
Portanto, não razão para alteração da questão para alternativa D, que classifica-se como H5N1 
na sua forma correta. 
Reafirmamos, portanto como correta, a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial.   
 
QUESTÃO 37_ANULADA 
 
QUESTÃO 39_ALTERADO O GABARITO PARA ALTERNATIVA E.   
 
CARGO: NUTRICIONISTA I 
      
QUESTÃO 26_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, a reportagem 
publicada no site www.consciencia.br sobre saúde pública, publicou que a dengue é 
reemergente, portanto, uma doença que parecia sob controle. O enunciado da questão, fala das 
últimas décadas do século XX, as doenças emergentes e podemos ressaltar que neste período a 
doença estava na sua reemergência.     
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
CARGO: ENFERMEIRO I 
 
QUESTÃO 02_Procedem as alegações dos recorrentes. OPÇÃO CORRETA LETRA C. 
 
QUESTÃO 08_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, os recorrentes 
buscam uma interpretação própria da questão, cabendo salientar, que sendo a questão 
interpretativa, a subjetividade é inerente aos questionamentos. Não tendo a questão conteúdo 
arbitrário e não tendo sido desrespeitados os princípios constitucionais da administração 
pública, não há que se falar em anular a questão, haja vista que em uma prova de múltipla 
escolha, principalmente se a questão referir-se a interpretação, nem todos costumam ficar 
de acordo com as respostas consideradas pela banca examinadora, como certas. Estas 
divergências, todavia, não autorizam sequer revisão judicial, das opções adotadas pela banca. 
Se as opções foram exigidas para todos os candidatos, todos foram tratados igualmente. Em 
caso assim, não há que se falar em lesão a direito individual.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
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QUESTÃO 12_Não procedem as alegações da recorrente, uma vez que, para formulação da 
questão em tela, a banca baseou-se no Manual de Diagnóstico Diferencial da Dengue da 
FUNASA/2005, dados estes disponíveis no site www.funasa.gov.br  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 21_ Não procedem as alegações da recorrente, uma vez que, o enunciado da questão 
fala de inclusão de ações ao SUS. Verifique que no artigo 6º da Lei 8080, citada pelo 
candidato, onde pode-se notar: 
Letra D – Assistência Farmacêutica 
Item VI – Política de Medicamentos 
Item XI – Formulação Política do Sangue. 
Portanto, fica esclarecida a dúvida apresentada pela recorrente, quanto a alternativa de 
resposta divulgada no Gabarito Oficial.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 22_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, segundo a Lei Federal 
nº 8080/90 de 19/09/1990 – Lei Orgânica da Saúde na seção II – Da Competência , descreve 
no artigo 16 “ À direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: e o item I da 
Lei corresponde a I da Prova; item IX da Lei corresponde ao item II da Prova; item VI da Lei 
corresponde ao item III da Prova. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 23_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, o enunciado da questão 
está claro, quando solicita o fim das Leis que compõem a Lei Orgânica de Saúde e a única 
alternativa de resposta que congrega a resposta como um todo, é o item I, portanto alternativa 
C, conforme gabarito oficial. O recorrente há de compreender a generalidade do enunciado, 
numa prova de múltipla escolha, quando a resposta deverá ser única. Os demais itens II e III, 
não estão excluídos das Leis, mas não compõem sua generalidade e sim a especificidade.     
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL I 
 
QUESTÃO 02_Procedem as alegações dos recorrentes. OPÇAÕ CORRETA LETRA C. 
 
QUESTÃO 09_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, o enunciado da 
questão 09 se refere apenas ao título do poema “Retrato em branco e preto” e não há como ter 
dúvidas de que a alternativa B seja a correta, pois o que está expresso na resposta está 
implícito na expressão “Retrato em branco e preto”. O objetivo da questão era obter do 
candidato a inferência semântica da expressão usada como título do poema para se referir a 
algo sem cor, sem luz, sem alegria. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial.  
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QUESTÃO 11_ANULADA 
 
QUESTÃO 12_ANULADA 
 
QUESTÃO 14_ANULADA 
 
QUESTÃO 19_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, diferentemente do 
que assevera os candidatos recorrentes, não é a consulta à Lei 869/52 (que dispõe sobre o 
estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais) a única forma de 
resolução da questão subjugada. 
Remetemos o recorrente ao que dispõem textualmente o art. 77, § 1º do Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Município de Pedro Leopoldo (cujo estudo fazia parte da matéria a 
ser estudada para o certame), verbis: 
 

“Art. 77: Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público, após 
verificação em processo, de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. 
§ 1º: A reversão far-se-á a pedido ou “ex-officio” (destaque aposto). 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 20_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, remetendo os 
recorrentes ao que dispõe textualmente o artigo 233 do Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Município de Pedro Leopoldo, verbis: 
 

 “Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário municipal que: 
I – Praticar crimes contra a boa ordem da administração pública, a fé pública e a Fazendo 
Municipais, ou previstas nas leis relativas á segurança e à defesa nacional; 
II – Revelar segredos de que tenha conhecimento em relação do cargo ou função, desde que o 
faça dolosamente e com prejuízo para o Município ou particulares; 
III – Praticar insubordinação grave; 
IV – Praticar, em serviço, ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo em 
legítima defesa; 
V – Lesar os cofres públicos ou dilapidar o patrimônio municipal; 
VI – Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie; 
VII – Pedir por empréstimo dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses 
ou o tenham na repartição, ou estejam sujeitas à sua fiscalização; 
VIII – Exercer advocacia administrativa.” 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 21_ Não procedem as alegações da recorrente, uma vez que, o enunciado da questão 
fala de inclusão de ações ao SUS. Verifique que no artigo 6º da Lei 8080, citada pelo 
candidato, onde pode-se notar: 
Letra D – Assistência Farmacêutica 
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Item VI – Política de Medicamentos 
Item XI – Formulação Política do Sangue. 
Portanto, fica esclarecida a dúvida apresentada pela recorrente, quanto a alternativa de 
resposta divulgada no Gabarito Oficial.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 39_ALTERADO O GABARITO PARA ALTERNATIVA E.   
 
CARGO: PSICÓLOGO CLÍNICO I 
 
QUESTÃO 02_Procedem as alegações dos recorrentes. OPÇAÕ CORRETA LETRA C. 
 
QUESTÃO 05_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, os recorrentes 
buscam uma interpretação própria da questão, cabendo salientar, que sendo a questão 
interpretativa, a subjetividade é inerente aos questionamentos. Não tendo a questão conteúdo 
arbitrário e não tendo sido desrespeitados os princípios constitucionais da administração 
pública, não há que se falar em anular a questão, haja vista que em uma prova de múltipla 
escolha, principalmente se a questão referir-se a interpretação, nem todos costumam ficar 
de acordo com as respostas consideradas pela banca examinadora, como certas. Estas 
divergências, todavia, não autorizam sequer revisão judicial, das opções adotadas pela banca. 
Se as opções foram exigidas para todos os candidatos, todos foram tratados igualmente. Em 
caso assim, não há que se falar em lesão a direito individual.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 09_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, o enunciado da 
questão 09 se refere apenas ao título do poema “Retrato em branco e preto” e não há como ter 
dúvidas de que a alternativa B seja a correta, pois o que está expresso na resposta está 
implícito na expressão “Retrato em branco e preto”. O objetivo da questão era obter do 
candidato a inferência semântica da expressão usada como título do poema para se referir a 
algo sem cor, sem luz, sem alegria. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 10_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, a questão 10 pede 
uma análise sobre o contexto em que a frase sublinhada está inserida, ou seja, o excerto do 
poema de Caetano Veloso. O avesso do sentimento está complementando o significado de um 
Amor assim violento. O avesso do amor é o ódio  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 11_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, Freud fala de período 
de latência e não de fase, o que deve ser entendido do seguinte modo: durante o período 
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considerado, embora possamos observar manifestações sexuais, não há, em rigor, que falar 
de uma nova organização da sexualidade. 

• Freud diz ter ido buscar este termo a Wilhelm Fliess. 
Vide bibliografia: LAPLANCHE, J.  Vocabulário da Psicanálise. 9a ed. São Paulo: Martins 
Fontes,1986. ( Páginas 340,341.)  

Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 17_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, a associação livre é 
um método ou regra de. 
Consiste em exprimir indiscriminadamente todos os pensamentos que acodem ao espírito, quer 
a partir de um elemento dado, quer de forma espontânea. 
O método de associação livre é constitutivo da técnica psicanalítica. Não se pode indicar data 
exata para o seu descobrimento; ele foi-se fazendo progressivamente entre 1892 e 1898, e por 
diversos caminhos. 
A letra A indica técnica psicoterápica e não psicanalítica, portanto está incorreta. 
Vide bibliografia: LAPLANCHE, J. Vocabulário da Psicanálise. 9a ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1986. ( Página71 a 73). 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 20_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, remetendo os 
recorrentes ao que dispõe textualmente o artigo 233 do Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Município de Pedro Leopoldo, verbis: 
 
 “Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário municipal que: 
I – Praticar crimes contra a boa ordem da administração pública, a fé pública e a Fazendo 
Municipais, ou previstas nas leis relativas á segurança e à defesa nacional; 
II – Revelar segredos de que tenha conhecimento em relação do cargo ou função, desde que o 
faça dolosamente e com prejuízo para o Município ou particulares; 
III – Praticar insubordinação grave; 
IV – Praticar, em serviço, ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo em 
legítima defesa; 
V – Lesar os cofres públicos ou dilapidar o patrimônio municipal; 
VI – Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie; 
VII – Pedir por empréstimo dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses 
ou o tenham na repartição, ou estejam sujeitas à sua fiscalização; 
VIII – Exercer advocacia administrativa.” 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 26_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, a reportagem 
publicada no site www.consciencia.br sobre saúde pública, publicou que a dengue é 
reemergente, portanto, uma doença que parecia sob controle. O enunciado da questão, fala das 
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últimas décadas do século XX, as doenças emergentes e podemos ressaltar que neste período 
a doença estava na sua reemergência.     
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 39_ALTERADO O GABARITO PARA ALTERNATIVA E.   
 
CARGO: TÉCNICO SUPERIOR EM SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 
 
QUESTÃO 11_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, também nas autoras 
citadas pelo recorrente, encontramos a afirmação: “ mesmo sem decifrar as palavras é possível 
ler”: Ler uma figura, um símbolo, um gesto, um livro de história sem texto escrito, sinais, etc. 
Isso faz parte da alfabetização e letramento. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 20_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, remetendo os 
recorrentes ao que dispõe textualmente o artigo 233 do Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Município de Pedro Leopoldo, verbis: 
 
 “Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário municipal que: 
I – Praticar crimes contra a boa ordem da administração pública, a fé pública e a Fazendo 
Municipais, ou previstas nas leis relativas á segurança e à defesa nacional; 
II – Revelar segredos de que tenha conhecimento em relação do cargo ou função, desde que o 
faça dolosamente e com prejuízo para o Município ou particulares; 
III – Praticar insubordinação grave; 
IV – Praticar, em serviço, ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo em 
legítima defesa; 
V – Lesar os cofres públicos ou dilapidar o patrimônio municipal; 
VI – Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie; 
VII – Pedir por empréstimo dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses 
ou o tenham na repartição, ou estejam sujeitas à sua fiscalização; 
VIII – Exercer advocacia administrativa.” 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 28_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, no Plano da Escola ou 
Plano Escolar ou Projeto Político Pedagógico, está implícito “O Plano da Gestão Escolar” que 
é um dos setores do Plano Maior (PPP). 
Vide: “ Pensando Bem”....Núcleo de Pesquisa em Filosofia da Educação – UFMG/ MG – 
Celso dos Santos Vasconscellos – Coordenação do Trabalho Pedagógico. Libertad-Centro de 
Pesquisa.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial.  
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QUESTÃO 32_Não procedem as alegações da recorrente, uma vez que, o movimento 
anarquista que aconteceu no Brasil no início do século XX, teve fortes influências mineiras e, 
como citado na questão, até de um cidadão nascido em Oliveira. O anexo I do Edital 
001/2006, solicita conhecimentos gerais da cultura mineira e explicita: “ Geografia, 
história................” que condiz com o enunciado da questão em tela. Mais a frente, no Edital, 
precisamente no item 3- solicita aspectos geográficos, históricos, econômicos.....da cidade de 
Pedro Leopoldo que com certeza não esteve à margem do movimento citado. Toda história 
brasileira se estende pelos estados que compõem este país, é um movimento que fervilhou 
Belo Horizonte, Ouro Preto, Diamantina e outras cidades, com certeza teve conhecedores e até 
seguidores desta cidade.   
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 39_ALTERADO O GABARITO PARA ALTERNATIVA E.   
 
CARGO: ARTISTA PLÁSTICO I 
 
QUESTÃO 01_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, a questão visava 
obter do candidato a inferência de que o poeta mistura ceticismo e resignação. Ceticismo 
porque não acredita que a relação amorosa seja viável e resignação porque aceita essa 
inviabilidade desse mesmo amor. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 02_Procedem as alegações dos recorrentes. OPÇAÕ CORRETA LETRA C. 
 
QUESTÃO 05_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, os recorrentes 
buscam uma interpretação própria da questão, cabendo salientar, que sendo a questão 
interpretativa, a subjetividade é inerente aos questionamentos. Não tendo a questão conteúdo 
arbitrário e não tendo sido desrespeitados os princípios constitucionais da administração 
pública, não há que se falar em anular a questão, haja vista que em uma prova de múltipla 
escolha, principalmente se a questão referir-se a interpretação, nem todos costumam ficar 
de acordo com as respostas consideradas pela banca examinadora, como certas. Estas 
divergências, todavia, não autorizam sequer revisão judicial, das opções adotadas pela banca. 
Se as opções foram exigidas para todos os candidatos, todos foram tratados igualmente. Em 
caso assim, não há que se falar em lesão a direito individual.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 17_ Não procedem as alegações da recorrente, uma vez que, a questão não apresenta 
ambigüidade, como comprova o texto que fala sobre a Tendência Realista-Progressista de Educação Escolar 
em Arte (FUSARI; FERRAZ, 2001, P. 44) “[...] De Acordo com o processo seguem-se as 
pedagogias: “libertadora”, “libertária” e “histórico-crítica” ou “crítico-social dos conteúdos” 
(ou ainda “sociopolítica”). 



 27 
Inicialmente, alguns desses educadores mais descrentes do trabalho escolar sugerem uma 
educação do povo, de caráter “não-formal”, não-diretivo, não-autoritário, visando libertar as 
pessoas da opressão da ignorância e da dominação. São propostas educacionais apresentadas 
pelas pedagogias libertadora (representada por Paulo Freire) e libertária (representada por 
Michel Lobrot, Célestin Freinet, Maurício Tragtenberg, Miguel González Arroyo, dentre 
outros). 
A Pedagogia Libertadora proposta por Paulo Freire objetiva a transformação da prática social 
das classes populares. Seu principal intento é conduzir o povo para uma consciência mais clara 
dos fatos vividos e, para que isso ocorra, trabalham com a alfabetização de adultos. Na 
metodologia de Paulo Freire, alunos e professores dialogam em condições de igualdade, 
desafiados por situações-problemas que devem compreender e solucionar.” 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: FERRAZ, Maria Heloísa C. de T. e FUSARI, Maria F. de 
Resende. Arte na Educação Escolar. 2 ed. revista. São Paulo: Cortez, 2001. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 23_ Não procedem as alegações da recorrente, uma vez que, de acordo com Wooff 
(1982, p. 16), “com cerca de três ou quatro anos de idade, a criança começa a atribuir 
significados particulares a formas e volumes de natureza geral”. Para Lowenfeld, esta fase 
“pré-esquemática” indica uma consciência   por parte da criança da relação de um objeto com 
outro, embora surgira que a relação depende da importância emocional que o objeto tem para 
ela.  
De acordo com Read (1943) e Burt (1921) esta situação modifica-se por volta dos sete anos, 
quando a criança desenvolve “esquemas”, isto é, imagens dotadas para ela de um significado 
simbólico. 
As outras opções não respondem à questão. .  
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: WOOFF, Terence. Educação no Primário e secundário.  
Lisboa: Livros Horizonte, LDA, 1982. Tradução: Saúl Barata. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (CIÊNCIAS) 
 
QUESTÃO 12_ Não procedem as alegações da recorrente, uma vez que, no enunciado da 
questão, a definição de sucessão ecológica é a seguinte:  
 

“Chamamos de sucessão ecológica a substituição seqüencial de espécies em uma comunidade; 
compreende todas as etapas desde a COLONIZAÇÃO das espécies pioneiras até o clímax.” 
 

§ Quando aparece uma região nova, ainda não habitada, como no caso de uma ilha 
oceânica que surge de uma noite para um dia, ou uma região de rocha magmática que se 
forma na encosta de uma montanha ao final da erupção vulcânica, nela se processa uma 
sucessão de espécies, que vão se instalando gradativamente no local, estabelecendo 
condições para o desenvolvimento de uma nova comunidade. Essa sucessiva 
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implantação de espécies constitui o que chamamos sera ou sucessão ecológica. A 
primeira etapa de uma sera ou sucessão ecológica corresponde à chegada ao local dos 
primeiros organismos vivos que vão colonizar a região. Comumente, esse papel é 
realizado pelas algas cianofíceas, que são autótrofas e possuem boa capacidade de 
assimilação do nitrogênio livre do ar. Elas têm condições de proceder como 
“organismos pioneiros”, pois  podem produzir todo o seu próprio suprimento nutritivo 
independentemente de outros seres. A presença dessas algas em terrenos rochosos é 
quase sempre seguida pela imediata instalação dos liquens. Os liquens são também 
organismos pioneiros, pois espalham-se sobre as rochas graníticas e, à custa de 
substâncias ácidas por eles segregadas, provocam rachaduras e desagregação das rochas, 
permitindo que a água penetre nas fendas, lave-as e arraste os grãos de sílica que 
formam a areia. Assim, vai surgindo uma camada de solo, que permitirá a 
implantação ali de musgos, depois de samambaias e avencas (pteridófitas), mais tarde 
capim e de outras plantas progressivamente mais desenvolvidas. 

 

§ Cianobactérias (antigas algas azuis ou cianofíceas ) como as do gênero Nostoc, podem 
fixar o nitrogênio atmosférico e realizar fotossíntese (não possuem cloroplasto mas têm 
clorofila e outros pigmentos fotossintetizantes) permitindo que proliferem em ambientes 
extremamente áridos onde outros organismos não poderiam se desenvolver.  

 

§ As algas azuis ou cianobactérias, organismos do reino monera, são unicelulares, 
procariontes (ausência de envoltório nuclear) e autótrofos (produzem seu próprio 
alimento); habitam vários ambientes, desde que haja umidade, e atuam como “espécies 
pioneiras” por sua pequena exigência nutricional, capacidade de realizar fotossíntese e 
aproveitar o nitrogênio atmosférico.     

 

Conclusão:  
Os musgos se instalam após o ambiente ser preparado pelas cianofíceas e liquens, que são 
as espécies pioneiras.  
 

Bibliografia: ROLLEMBERG, Maria do Camo E., VIDOTTI Eliane Cristina. Algas: da 
economia nos ambientes aquáticos à     bioremediação e à química analítica. 
Departamento de Química, Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, 87020-
900 Maringá – PR. 
SOARES, José Luís. Fundamentos de biologia. Genética, evolução e ecologia. Vol. 3. 
Química Nova, Vol. 27, No. 1, 139-145, 2004. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 14_ANULADA, pois transmissão da hepatite A é do tipo fecal-oral. A transmissão 
através de agulhas ou sangue é rara. Mas considerando a ocorrência de sexo oral/ anal e 
considerando também que, eventualmente, durante a relação, pode ocorrer troca de material 
sanguíneo, esta via de contaminação não pode ser inteiramente descartada.  
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CARGO: FARMACÊUTICO I 
 
QUESTÃO 14_ ANULADA, por NÃO possuir uma resposta que satisfaça o enunciado. A 
questão solicita para que seja assinalada a questão incorreta e todas as alternativas 
apresentadas são corretas. 
 
CARGO: GEÓGRAFO I 
 
QUESTÃO 14_Procedem as alegações do recorrente, OPÇÃO CORRETA LETRA B. 
 
QUESTÃO 27_Procedem as alegações do recorrente, OPÇÃO CORRETA LETRA E. 
 
QUESTÃO 28_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que,  as curvas de nível são 
perfeitamente visíveis no mapa apresentado na questão nº 28, somente uma pessoa sem 
conhecimento devido não identificaria curvas de nível em um mapa, já que há peculiaridades 
evidentes na representação cartográfica das mesmas.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
CARGO: JORNALISTA I 
 
QUESTÃO 02_Procedem as alegações dos recorrentes. OPÇÃO CORRETA LETRA C. 
 
QUESTÃO 16_ANULADA 
 
QUESTÃO 19_ANULADA 
 
QUESTÃO 21_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, no livro Assessoria de 
Imprensa e Relacionamento com a Mídia enviada pelo recorrente, está explicado que o título 
de um release não pode conter o nome da empresa, pois diminui a atratividade da mensagem 
por parte dos jornalistas que o receberão. Veja a questão:  
  

1) Marque a alternativa mais adequada de um título para release entre as relacionadas abaixo: 
a) Empresa Brasileira de Abastecimento divulga resultados de 2006 
b) Associação de Amigos do Museu faz protesto na praça 15 
c) Evento de arrecadação promovido pela Ação para a Cidadania começa hoje 
d) Quarenta crianças recebem treinamento técnico-profissional fornecido pela GSA 
e) Quinhentos alunos do Ensino Médio receberão bolsa de estudos profissionalizantes  
 

Portanto, TODAS as outras alternativas possuem o nome de uma organização ou 
instituição assessorada (Empresa Brasileira de Abastecimento, Associação de Amigos do 
Museu, Ação para a Cidadania e GSA).  
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Quanto a segunda alegação do recorrente, a mesma é absurda e improcedente, demonstrando 
total falta de conhecimento acerca de manuais de redação. "Quinhentos" DEVE, sim, ser 
escrito por extenso, já que está COMEÇANDO uma frase - o que não aconteceria se fosse no 
meio de uma sentença. Qualquer manual de redação (Folha de S. Paulo, O Globo, Estado de 
São Paulo, etc.) pode comprovar isso.   
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 28_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, a alegação do 
recorrente não tem justificativa plausível, uma vez que as alternativas referentes ao início da 
imprensa estão erradas, só foi alterado um número de cada ano citado e não precisam 
necessariamente ter uma relação entre si.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 30_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, remetendo os 
recorrentes ao que dispõe textualmente o artigo 233 do Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Município de Pedro Leopoldo, verbis: 
 
 “Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário municipal que: 
I – Praticar crimes contra a boa ordem da administração pública, a fé pública e a Fazendo 
Municipais, ou previstas nas leis relativas á segurança e à defesa nacional; 
II – Revelar segredos de que tenha conhecimento em relação do cargo ou função, desde que o 
faça dolosamente e com prejuízo para o Município ou particulares; 
III – Praticar insubordinação grave; 
IV – Praticar, em serviço, ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo em 
legítima defesa; 
V – Lesar os cofres públicos ou dilapidar o patrimônio municipal; 
VI – Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie; 
VII – Pedir por empréstimo dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses 
ou o tenham na repartição, ou estejam sujeitas à sua fiscalização; 
VIII – Exercer advocacia administrativa.” 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 39_ALTERADO O GABARITO PARA ALTERNATIVA E.   
 
CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS I 
 
QUESTÃO 02_Procedem as alegações dos recorrentes. OPÇÃO CORRETA LETRA C. 
 
QUESTÃO 06_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, para se interpretar 
um texto é necessário não apenas decodificar palavras, mas entender seu sentido e o contexto 
em que estão inseridas. Dentro desse aspecto, é imprescindível o conhecimento de sinonímia, 
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antonímia e um conhecimento lingüístico básico para que a leitura e sua interpretação sejam 
satisfatórias. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 07_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, a literação é uma figura 
de linguagem que consta da disciplina “Literatura”. No entanto, a questão 07 não requer do 
candidato o conceito da figura, mas um exemplo da mesma, mediante a definição expressa no 
enunciado. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 11_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, a Lei Federal nº 
4.320/64 que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal que veio 
complementar em 1922 o Código da Contabilidade da União, e, em 1940 o Decreto-lei 2.416 e 
por último a redação da Constituição Federal de 1946. Quanto a Lei de Responsabilidade 
Fiscal nº 101/2000 está intimamente ligada à gestão pública dos entes federados. 
Fonte: Manual de Contabilidade Pública, Autor Valmor Slomski, 2ª Edição, Editora atlas, 
2003.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 25_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, a licitação destina-se a 
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, para tanto se valerá dos 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa entre outros. A isonomia está diretamente 
relacionada ao ato licitatório. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 27_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, é vedado a 
inexigibilidade para publicidade e divulgação, quanto a restauração de obras de arte e bens de 
valor histórico, verificar no art 13, inciso VII da Lei Federal 8.666/93. 
Fonte: Lei nº 8.666/93 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 29_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, diferentemente do 
que assevera os candidatos recorrentes, não é a consulta à Lei 869/52 (que dispõe sobre o 
estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais) a única forma de 
resolução da questão subjugada. 
Remetemos o recorrente ao que dispõem textualmente o art. 77, § 1º do Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Município de Pedro Leopoldo (cujo estudo fazia parte da matéria a 
ser estudada para o certame), verbis: 
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“Art. 77: Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público, após 
verificação em processo, de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. 
§ 1º: A reversão far-se-á a pedido ou “ex-officio” (destaque aposto). 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 30_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, remetendo os 
recorrentes ao que dispõe textualmente o artigo 233 do Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Município de Pedro Leopoldo, verbis: 
 
 “Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário municipal que: 
I – Praticar crimes contra a boa ordem da administração pública, a fé pública e a Fazendo 
Municipais, ou previstas nas leis relativas á segurança e à defesa nacional; 
II – Revelar segredos de que tenha conhecimento em relação do cargo ou função, desde que o 
faça dolosamente e com prejuízo para o Município ou particulares; 
III – Praticar insubordinação grave; 
IV – Praticar, em serviço, ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo em 
legítima defesa; 
V – Lesar os cofres públicos ou dilapidar o patrimônio municipal; 
VI – Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie; 
VII – Pedir por empréstimo dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses 
ou o tenham na repartição, ou estejam sujeitas à sua fiscalização; 
VIII – Exercer advocacia administrativa.” 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 39_ALTERADO O GABARITO PARA ALTERNATIVA E.   
 
CARGO: CONTROLADOR INTERNO I 
 
QUESTÃO 06_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, para se interpretar 
um texto é necessário não apenas decodificar palavras, mas entender seu sentido e o contexto 
em que estão inseridas. Dentro desse aspecto, é imprescindível o conhecimento de sinonímia, 
antonímia e um conhecimento lingüístico básico para que a leitura e sua interpretação sejam 
satisfatórias. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 07_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, a literação é uma figura 
de linguagem que consta da disciplina “Literatura”. No entanto, a questão 07 não requer do 
candidato o conceito da figura, mas um exemplo da mesma, mediante a definição expressa no 
enunciado. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial.  
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QUESTÃO 10_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, a questão 10 pede 
uma análise sobre o contexto em que a frase sublinhada está inserida, ou seja, o excerto do 
poema de Caetano Veloso. O avesso do sentimento está complementando o significado de um 
Amor assim violento. O avesso do amor é o ódio  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 11_Procedem as alegações dos recorrentes. OPÇÃO CORRRETA LETRA C. 
 
QUESTÃO 12_ Não procedem as alegações do recorrente. Para confirmar a resposta divulgada 
no gabarito oficial como correta, basta se reportar a nossa Carta Maior – Constituição 
Federal/88, parágrafo 5º, artigo 165. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 13_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, a  seguridade social 
compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, 
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 28_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, no âmbito municipal é 
a Egrégia Casa Legislativa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 30_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, remetendo os 
recorrentes ao que dispõe textualmente o artigo 233 do Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Município de Pedro Leopoldo, verbis: 
 
 “Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário municipal que: 
I – Praticar crimes contra a boa ordem da administração pública, a fé pública e a Fazendo 
Municipais, ou previstas nas leis relativas á segurança e à defesa nacional; 
II – Revelar segredos de que tenha conhecimento em relação do cargo ou função, desde que o 
faça dolosamente e com prejuízo para o Município ou particulares; 
III – Praticar insubordinação grave; 
IV – Praticar, em serviço, ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo em 
legítima defesa; 
V – Lesar os cofres públicos ou dilapidar o patrimônio municipal; 
VI – Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie; 
VII – Pedir por empréstimo dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses 
ou o tenham na repartição, ou estejam sujeitas à sua fiscalização; 
VIII – Exercer advocacia administrativa.” 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
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QUESTÃO 39_ALTERADO O GABARITO PARA ALTERNATIVA E.   
 
CARGO: CONTADOR I 
 
QUESTÃO 11_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, embora o nome do 
princípio não esteja de tudo completo, a lógica é a alternativa D, por tratar de uma convenção 
e não de um princípio. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 13_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, a resposta da questão 
não está ambígua, faltou ao candidato, uma melhor interpretação no que se pergunta e nas 
alternativas de respostas. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 14_ Não procedem as alegações do recorrente. Para o recorrente confirmar a 
alternativa de resposta correta, basta recorrer a fonte: Livro Contabilidade Introdutória, Equipe 
de Professores da FEA/USP, 9ª edição, editora Atlas. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 20_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, a taxa mencionada na 
alternativa B refere-se a ocupação do imóvel tendo como proprietário o ente federado, e não a 
taxa de espécie tributária recebido pelo ente como contraprestação de serviços. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 24_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, o mestre Valmor 
Slomski em sua obra Manual de Contabilidade Pública, 2ª Edição, editora atlas, 2003 entre 
outros consideram a programação como princípio e cita o ilustre MEIRELLES, Hely Lopes, 
pai do Direito Administrativo Brasileiro. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 25_Não procedem as alegações da recorrente, uma vez que, o enunciado não reflete 
a afirmação correta em sua totalidade, pois apenas apresenta uma parte da Lei Orçamentária. 
Estaria errado se tivesse inserido a palavra apenas; como o enunciado omite parte do que 
compreende a LOA, a mesma seria como correta a ser assinalada, a alternativa D (incompleta). 
A parte que está faltando no enunciado é a que trata do orçamento de Investimento das 
empresas onde o estado detém maioria do Capital Social com direito a voto.    
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 28_ ANULADA, pois o enunciado induziu ao erro, pois a lei que criou a modalidade 
pregão é nº 10.520/2002. 
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QUESTÃO 30_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, remetendo os 
recorrentes ao que dispõe textualmente o artigo 233 do Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Município de Pedro Leopoldo, verbis: 
 
 “Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário municipal que: 
I – Praticar crimes contra a boa ordem da administração pública, a fé pública e a Fazendo 
Municipais, ou previstas nas leis relativas á segurança e à defesa nacional; 
II – Revelar segredos de que tenha conhecimento em relação do cargo ou função, desde que o 
faça dolosamente e com prejuízo para o Município ou particulares; 
III – Praticar insubordinação grave; 
IV – Praticar, em serviço, ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo em 
legítima defesa; 
V – Lesar os cofres públicos ou dilapidar o patrimônio municipal; 
VI – Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie; 
VII – Pedir por empréstimo dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses 
ou o tenham na repartição, ou estejam sujeitas à sua fiscalização; 
VIII – Exercer advocacia administrativa.” 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 37_ANULADA  
 
QUESTÃO 39_ALTERADO O GABARITO PARA ALTERNATIVA E.   
 
CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL I 
 
QUESTÃO 01_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, a questão visava 
obter do candidato a inferência de que o poeta mistura ceticismo e resignação. Ceticismo 
porque não acredita que a relação amorosa seja viável e resignação porque aceita essa 
inviabilidade desse mesmo amor. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 02_Procedem as alegações dos recorrentes. OPÇAÕ CORRETA LETRA C. 
 
QUESTÃO 04_ ANULADA, por existir mais de uma alternativa correta. 
 
QUESTÃO 06_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, para se interpretar 
um texto é necessário não apenas decodificar palavras, mas entender seu sentido e o contexto 
em que estão inseridas. Dentro desse aspecto, é imprescindível o conhecimento de sinonímia, 
antonímia e um conhecimento lingüístico básico para que a leitura e sua interpretação sejam 
satisfatórias. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial.  
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QUESTÃO 09_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, o enunciado da 
questão 09 se refere apenas ao título do poema “Retrato em branco e preto” e não há como ter 
dúvidas de que a alternativa B seja a correta, pois o que está expresso na resposta está 
implícito na expressão “Retrato em branco e preto”. O objetivo da questão era obter do 
candidato a inferência semântica da expressão usada como título do poema para se referir a 
algo sem cor, sem luz, sem alegria. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 10_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, a questão 10 pede 
uma análise sobre o contexto em que a frase sublinhada está inserida, ou seja, o excerto do 
poema de Caetano Veloso. O avesso do sentimento está complementando o significado de um 
Amor assim violento. O avesso do amor é o ódio  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 11_ Não procedem as alegações dos recorrentes de que o posicionamento adotado 
na doutrina colacionada “predomina hoje no meio jurídico”(sic). A uma, porque tal argumento 
não é veraz; a duas porque se realmente o fosse, os recorrentes teriam apresentado em seu 
arrazoado tal afirmativa – o que não ocorreu. Como se infere do próprio texto constitucional 
(art 60, parágrafo 4º), a forma republicana de governo não é assunto que, POR SI SÓ 
(expressão utilizada na alternativa D), inadmite emenda constitucional tendente a aboli-la. Pela 
redação do dispositivo mencionado (inc. I), a “forma federativa de Estado” , que não se 
confunde forma de governo , é que se afigura como sendo de ceme inviolável.  
De igual forma não procede o argumento de que a alternativa C não pode ser considerada 
correta, eis que “ nem todos que exercem funções políticas possuem mandatos renováveis 
periodicamente” (sic). A questão é por demais simples e de ordem meramente semântica: 
emprestou a recorrente interpretação diversa da exigida no problema. Ao mencionar a questão 
“os que exercem funções políticas representam o povo e decidem em seu nome, mediante 
mandatos renováveis periodicamente” , que se demonstra tão somente que a CFRB/88 adota a 
República como forma de governo com duas características principais: a eletividade do 
mandatário e a transitoriedade do mandato eletivo. 
Quanto a alegação que a banca atribui à questão a letra “E” como sendo o gabarito oficial, O 
QUE NÃO SE COADUNA COM A VERDADE. Como se infere do gabarito publicado, a 
alternativa correta é a “C”, in verbis: 
 

“c) Conforme a doutrina moderna, em uma república, idealmente, os que exercem funções 
políticas representam o povo e decidem em seu nome, mediante mandatos renováveis 
periodicamente.”      
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
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QUESTÃO 12_  Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, em que pese à 
doutrina colacionada, e quem nô-lo afirma é o mestre Sylvio Motta (in Direito Constitucional. 
13. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2003. p. 38): 
 

  “As características principais do poder constituinte originário, segundo a doutrina, são: 
supremacia; unidade; indivisibilidade; indelegabilidade; a extraordinariedade (pois só se 
formaliza em ocasiões especias) e permanente (porque o povo não se basta com sua obra 
originária). [...] É ainda ilimitado (porque não sofre limitação imposta por ordem jurídica 
anterior), incondicionado e irrestrito, pois é a expressão máxima da soberania do Estado que 
o cria” 
No mesmo sentido, doutrina constitucionalista pátria majoritária. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 14_ANULADA, Inobstante a ação de hábeas corpus seja de fato gratuita (e quando a 
isso não há qualquer discussão, em razão de expressa previsão no art. 5º, LXXVII da Carta 
Política de 1988), o enunciado da questão faz menção ao inciso XXXIV do mesmo diploma, 
ficando a ele vinculado. Considerando que o referido dispositivo não anude ao hábeas corpus, 
imperiosa é a desconsideração, por erro material insculpido em seu enunciado. 
 
QUESTÃO 15_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, a questão impugnada 
é marcada pelo objetividade e coerência, encontrando respaldo no art. 12, inc. I, “c” (em 
consonância, inclusive, com a EC a que alude a recorrente em seu arrozoado), verbis: 
 

    “São brasileiros natos: 
 

    I – natos: 
    c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que venham a 
residir na República do Brasil e optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira.” 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 17_ Não procedem as alegações da recorrente. Alega a recorrente que o gabarito 
correto seria a alternativa “D” (ou seja, esta seria a alternativa a ser assinalada incorreta: “o 
juiz singular pode declarar lei inconstitucional em sentença de primeira instância 
independentemente de provocação de uma das partes litigantes”), sob o argumento de que o 
juiz somente poderia agir se qualquer das partes argüisse a inconstitucionalidade. 
Ora, é claro que no controle difuso de constitucionalidade qualquer órgão do poder judiciário, 
JUIZ OU TRIBUNAL detém competência para reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei 
ou ato normativo somente pode se dar intra autos, num processo que obviamente não fora 
iniciado de ofício. Ora, não seria razoável que, num determinado processo, o magistrado 
identificasse uma flagrante inconstitucionalidade e com ela convivesse pelo simples fato 
de não ter havido argüição por qualquer das partes. Este, inclusive, o entendimento de 
abalizada doutrina constitucionalista. 
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Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 19_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, quem nô-lo afirma é o 
festejado mestre Hely Lopes Meirelles, em sua referencial obra “Direito Administrativo 
Brasileiro” (17. ed, 1990, p. 281), verbis: 
 
     “A revogação da licitação, como já vimos, assenta em motivos de oportunidade e 
conveniência administrativa. Por essa razão, ao contrário da anulação, que pode ser 
decretada pelo Judiciário, a revogação é privativa da Administração. São as conveniências 
do serviço que comandam a revogação e constituem a justa causa da decisão revocatória.” 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 20_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, o fato de haver 
entendimento jurisprudencial e doutrinário em sentido contrário (conforme colacionado pelo 
candidato recorrente) não é idôneo a elidir o que determina a Lei 8666/93 em seu artigo 22, §§ 
3º, 6º e 7º. Tais dispositivos respondem a contento a questão proposta. 
    “§ 3º Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu 
objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela 
unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento 
convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que 
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas; 
     § 6º Na hipótese do § 3º deste artigo, existindo na praça mais de 3 (três) possíveis 
interessados, a cada novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é 
obrigatório o convite a, no mínimo, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não 
convidados nas últimas licitações. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994): 
    § 7º Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for 
impossível a obtenção o número mínimo de licitantes exigidos no § 3º deste artigo, essas 
circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do 
convite.” 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 21_ Não procedem as alegações dos recorrentes. Entendemos como a maioria da 
doutrina administrativa (que motivou, inclusive, a confecção da aludida questão) no sentido de 
que a extinção de cargo ou a declaração de sua desnecessidade não são o mesmo que perda 
do cargo. 
Se assim o fosse, porque a mantença pela esmagadora doutrina, pelas leis infra-constitucionais 
e pela própria Carta Política das expressões de forma diferenciada? 
A CFRB/88 é praticamente auto-explicativa numa análise contextualizada do seu artigo 41 
(com redação que lhe deu a EC 19/98), o qual remetemos o recorrente. 
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Da mesma forma não procede os argumentos que induzem ai reconhecimento da letra “D” 
como sendo o gabarito correto. Deu o recorrente à alternativa uma interpretação que não cabe 
em sede de questão fechada (onde não se comportam polêmicas discussões doutrinárias e 
jurisprudenciais). Ademais o próprio recorrente compreende que seu pleito falece de razão, ao 
reconhecer que “é o fato que a CF de 1988 em seu art. 169 assim dispõe” e “...da leitura do 
dispositivo acima transcrito, resta claro que pode sim haver perda do cargo por parte do 
servidor público estável em caso de não cumprimento dos limites com despesas de pessoal 
previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.” 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 22_ Totalmente improcedente a alegação do candidato quando diz que a assertiva II 
da questão está errada. 
Baseia-se a mesma na inteligência do artigo 71 do NCC, diploma a que remetemos o 
recorrente. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 28_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, toda vez que se faz 
alusão à expressão “lei tributária mais benéfica”, é lógico que se quer fazer menção ao 
benefício ao contribuinte (não onerando-o), e nunca á Fazenda Pública! Tanto o é que o 
candidato não fundou seu arrazoado na opinio de nenhum doutrinador – até mesmo porque 
não iria encontrar entendimento em sentido diverso. 
Remetemos o recorrente à leitura das mais renomadas doutrinas sobre principiologia do direito 
tributário, bem como da jurisprudência correlata. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 29_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, diferentemente do 
que assevera os candidatos recorrentes, não é a consulta à Lei 869/52 (que dispõe sobre o 
estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais) a única forma de 
resolução da questão subjugada. 
Remetemos o recorrente ao que dispõem textualmente o art. 77, § 1º do Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Município de Pedro Leopoldo (cujo estudo fazia parte da matéria a 
ser estudada para o certame), verbis: 
 
“Art. 77: Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público, após 
verificação em processo, de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. 
§ 1º: A reversão far-se-á a pedido ou “ex-officio” (destaque aposto). 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 30_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, remetendo os 
recorrentes ao que dispõe textualmente o artigo 233 do Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Município de Pedro Leopoldo, verbis: 
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 “Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário municipal que: 
I – Praticar crimes contra a boa ordem da administração pública, a fé pública e a Fazendo 
Municipais, ou previstas nas leis relativas á segurança e à defesa nacional; 
II – Revelar segredos de que tenha conhecimento em relação do cargo ou função, desde que o 
faça dolosamente e com prejuízo para o Município ou particulares; 
III – Praticar insubordinação grave; 
IV – Praticar, em serviço, ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo em 
legítima defesa; 
V – Lesar os cofres públicos ou dilapidar o patrimônio municipal; 
VI – Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie; 
VII – Pedir por empréstimo dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses 
ou o tenham na repartição, ou estejam sujeitas à sua fiscalização; 
VIII – Exercer advocacia administrativa.” 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
  
QUESTÃO 32_Não procedem as alegações da recorrente, uma vez que, o movimento anarquista 
que aconteceu no Brasil no início do século XX, teve fortes influências mineiras e, como 
citado na questão, até um cidadão nascido em Oliveira. O anexo I do Edital 001/2006, solicita 
conhecimentos gerais da cultura mineira e explicita: “ Geografia, história................” que 
condiz com o enunciado da questão em tela. Mais a frente, no Edital, precisamente no item 3- 
solicita aspectos geográficos, históricos, econômicos.....da cidade de Pedro Leopoldo que com 
certeza não esteve à margem do movimento citado. Toda história brasileira se estende pelos 
estados que compõem este país, é um movimento que fervilhou Belo Horizonte, Ouro Preto, 
Diamantina e outras cidades, com certeza teve conhecedores e até seguidores desta cidade.   
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 34_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, o Ciclo do Ouro no 
Brasil Colônia foi garantido pelo Governo das metrópoles aos descobridores de ouro, prata e 
minas de pedras preciosas, que eram exploradas sigilosamente e confiscadas pela Coroa. 
(Almanaque Brasil 2006). Quanto a cidade de Sabará, esta não está incluída em nenhuma 
alternativa de resposta, embora reconheçamos que ela e muitas outras em Minas participaram 
do ciclo do ouro. 
O enunciado da questão está claro quando solicita duas cidades que foram base principal deste 
período e que hoje são conhecidas como Ouro Preto e Diamantina. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 36_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, a questão discorre o 
desenvolvimento de uma turbina édica que com muita competência a UFMG desenvolve, com 
tecnologia nacional e de baixo custo. O anexo I do Edital 001/2006 publica como 
conhecimentos gerais, questões sobre – geografia, história e economia do estado, portanto 
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passivo de conter a questão. Sugerimos a leitura da Revista Minas faz Ciência, página 40 – e 
verifique que o programa e a questão estão convenientemente consolidados.   
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 37_ANULADA 
 
QUESTÃO 39_ALTERADO O GABARITO PARA ALTERNATIVA E.   
 
CARGO: TÉCNICO SUPERIOR DE INFORMAÇÃO A SAÚDE I 
 
QUESTÃO 16_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, o Conteúdo 
Programático contido no Anexo I, tem como matéria constante, dentre outras, “Noções de 
Saúde Pública e SUS”, portanto, todas as informações referentes a este assunto podem ser 
abordadas na prova, considerando que não se limitou o assunto. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO 18_ANULADA 
 
QUESTÃO 23_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, o Conteúdo 
Programático contido no Anexo I, tem como matéria constante, dentre outras, “Noções de 
Saúde Pública e SUS”, portanto, todas as informações referentes a este assunto podem ser 
abordadas na prova, considerando que não se limitou o assunto. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial.  
 
RECURSO Nº 132 (JÚLIO CÉSAR DA FONSECA). 
 
Tendo tomado conhecimento das alegações constantes no recurso interposto pelo recorrente 
com os diversos anexos, externamos o seguinte: 
Que a fase recursal existente não trata-se desta competência, mas apenas de recursos contra 
gabarito oficial divulgado em 03/04/2006. 
No entanto, cabe-nos refutar todo o alegado pelo recorrente. 
Ademais, externamos também o relatório elaborado pela coordenadora da referida unidade no 
momento da aplicação da prova, devidamente confirmado pela equipe presente no processo 
seletivo, que atestam sobre a legalidade, imparcialidade e eficiência com que deram 
tratamento ao processo seletivo normatizado pelo Edital.   

 
RECURSO Nº 133 (FÁTIMA LÚCIA CALDEIRA BRANT DE OLIVEIRA). 
Não procedem as alegações da recorrente, uma vez que, a recorrente não deve ter se atentado 
para o Anexo I do Edital, na parte de Conhecimentos Específicos a presença do conteúdo: 
“Noções básicas de administração pública e direitos e deveres do servidor público municipal 
de Pedro Leopoldo – MG.”, conforme abaixo transcrito: 
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“....................PSICÓLOGO CLÍNICO I 
1- Teoria de Personalidade: -Psicanálise –Freud, Melaine Klein, Erickson,; - Reich; - Jung; - 
Adler; - Sullivan; - Horney; - Fromm; - Rogers; - Teoria Cognitiva de Kelly; - Topologia de 
Lewin; - A abordagem S = R.  2- Teorias e Técnicas Psicoterápicas.  3- Entrevista 
Psicológica.  4- Processos de Mudanças em Psicoterapia.  5- Diferenças Individuais e de 
Classes.  6- Cultura e Personalidade: “Status” , papel e o indivíduo.  7- Fatores Sociais na 
Anormalidade.  8- Interação Social.  9- A Psicologia Social no Brasil.  10- Aconselhamento 
Psicológico.  11- Desenvolvimento X Aprendizagem.  12- Abordagem Psicológica da 
Educação. Ética profissional. Noções básicas de administração pública e direitos e deveres 
do servidor público municipal de Pedro Leopoldo – MG..............” 
 
RECURSO Nº 134 (MÔNICA MICHELINE XAVIER). 
Ao analisar o recurso, analisamos a listagem divulgada na Internet de deferimento e 
indeferimento de inscrições como deficientes físicos, e ao realizar a análise, foi constatao o 
nome da recorrente deferida na listagem, conforme pode ser observado em nosso site 
www.consulplan.net 
 

III 
DAS CONCLUSÕES 

 

 Face ao exposto, após análise dos recursos, houve modificação no gabarito oficial 
divulgado anteriormente, de acordo com as decisões e fundamentações supra elencados. 
 

 Publique-se 
 

PEDRO LEOPOLDO (MG), 20 DE ABRIL DE 2006.                                  
 

Consulplan Consultoria 


