
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

PADRÃO DE RESPOSTA – ELABORAÇÃO DE PARECER 
 

CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
 

CARGO: CONSULTOR LEGISLATIVO (ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ORÇAMENTO E FINANÇAS) 
 
 
Adequação ao tema: o candidato deve demonstrar que há diferença entre o RPPS (art. 40 da CF) e o RGPS. 
Pertinência ao tema: o candidato deve explicar as diferenças básicas do RPPS e do RGPS (a que se aplica, se é 
contributivo, se tem teto de benefício etc). 
Argumentação: 
 

Parecer 1 (a favor da extinção do RPPS): fundamentar em argumentos relativos a: redução dos gastos com a gestão 
do sistema, redução de responsabilidade quanto a rentabilidade dos recursos, servidor passa a contribuir apenas 
sobre o teto, não submissão ao CRP, dentre outros.  
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – ELABORAÇÃO DE PARECER – VALOR: 15,00 PONTOS 
 

Adequação ao tema – Valor: 2,00 
0,00 1,00 2,00 
 

Adequação ao gênero – Valor: 2,00 
0,00 1,00 2,00 
 

Pertinência do parecer ao tema proposto – Valor: 4,00 
0,00 2,00 4,00 
 

Continuidade (C) e articulação (A) de ideias – Valor: 3,00 
0,00 1,00 2,00 3,00 
 

AR – Argumentação e coerência cativa com o tema proposto e o texto dado ao parecer – Valor: 4,00 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 
 
Parecer 2 (contrário à extinção do RPPS): fundamentar em argumentos relativos a: maior controle dos gastos 
previdenciários no RPPS, possibilidade de compensação previdenciária, recursos geridos pelo próprio município, plano 
de custeio para o benefício nos moldes do art. 40 da CF, autonomia municipal, ligação histórica do RPPS com o regime 
estatutário, dentre outros.   
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – ELABORAÇÃO DE PARECER – VALOR: 15,00 PONTOS 
 

Adequação ao tema – Valor: 2,00 
0,00 1,00 2,00 
 

Adequação ao gênero – Valor: 2,00 
0,00 1,00 2,00 
 

Pertinência do parecer ao tema proposto – Valor: 4,00 
0,00 2,00 4,00 
 

Continuidade (C) e articulação (A) de ideias – Valor: 3,00 
0,00 1,00 2,00 3,00 
 

AR – Argumentação e coerência cativa com o tema proposto e o texto dado ao parecer – Valor: 4,00 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Fontes:  

 Constituição Federal, art. 40. 

 Coleção Previdenciária Vol. 04 e 17. 

 Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_081014-111359-413.pdf. 

 Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_081014-111355-649.pdf. 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

PADRÃO DE RESPOSTA – ELABORAÇÃO DE PARECER 
 

CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
 

CARGO: CONSULTOR LEGISLATIVO (ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS) 
 
 
Adequação ao tema: o candidato deve demonstrar que a questão da democracia é complexa e não se resume à 
criação de conselhos. 
Pertinência ao tema: o candidato deve explicar as diferenças básicas entre democracia representativa e deliberativa. 
Argumentação: 
 

Parecer 1 (a favor da aprovação): fundamentar em argumentos relativos a: importância da participação social, da 
lógica argumentativa, importância da voz das minorias não representadas politicamente no modelo tradicional de 
decisão por maioria (democracia representativa); importância da redução da assimetria informacional. 
 

“Tendo em mente a essência da democracia deliberativa, isto é, considerando-a um método para formação de 
decisões coletivas por meio do diálogo entre indivíduos politicamente iguais, duas noções mencionadas serão 
recorrentes no texto: dialogicidade e igualdade política. Diversos elementos formais dos conselhos buscam resguardar 
tais princípios. [...] Nesse sentido, o primeiro ponto a ser destacado é a natureza dos órgãos: deliberativa, consultiva 
ou operativa. Os conselhos deliberativos devem integrar-se às rotinas públicas, condicionando sua gestão. De outro 
modo, os pareceres de um conselho consultivo podem, ou não, ser acatados pelos gestores locais. [...] Prosseguindo, 
os processos de eleição (designação social) e indicação (designação governamental) de conselheiros devem ser 
criteriosos, de modo a agregar aos órgãos indivíduos dotados de vínculos comunitários, virtudes públicas e 
capacidades analítico-discursivas. [...] A autonomia deliberativa dos conselhos também depende de meios físicos, 
gerenciais e financeiros. Os primeiros materializam-se em espaços, móveis e equipamentos disponíveis para reuniões, 
encontros de comissões de trabalho, capacitações coletivas, levantamento e distribuição de informações. 
Complementam-nos, em certos casos, funcionários e assessorias técnicas. O último item requer dotações 
orçamentárias específicas e controle sobre fundos públicos. A indisponibilidade de recursos agrava a dependência dos 
conselhos em relação ao executivo e desencadeia constrangimentos e protelações. [...] A consolidação de processos 
democráticos de deliberação é condição essencial para que censuras e autocensuras sejam minimizadas. Nesse 
sentido, o respeito à fala e ao posicionamento das partes deve estar em primeiro plano. Além disso, saberes e 
discursos especializados, técnicos ou burocráticos, não devem ser transformados em instrumentos de poder ou 
exclusão. Devem ser externados com clareza, didaticamente, para que possam fundamentar consensos racionais.” 
(Os conselhos gestores municipais como instrumentos da democracia deliberativa no Brasil Virgílio Cézar da Silva e 
Oliveira José Roberto Pereira Vânia A. R. de Oliveira CADERNOS EBAPE. BR, v. 8, nº 3, artigo 3, Rio de Janeiro, Set. 
2010 p. 432-437.) 
 

“No que concerne ao segundo enfoque da desigualdade de acesso à informação política, pode-se facilmente constatar 
que a relação entre Estado e cidadãos é caracterizada, a priori, por um elevado grau de assimetria informacional, tanto 
em termos quantitativos quanto qualitativos, a favor do primeiro. Ainda que em certos momentos o Estado se veja 
em situação de desvantagem informacional em relação a determinados atores sociais – como, por exemplo, os 
detentores de conhecimentos técnicos ou acadêmicos –, em relação à sociedade como um todo o aparelho estatal 
encontra-se em situação privilegiada de acesso e controle de fontes informativas. Tal fato gera risco para a sociedade, 
pois pode contribuir para que informações desfavoráveis ao governo sejam ‘escondidas’ da população. Além disso, 
conforme ressalta Przeworski, ‘desde que os governos sabem [o] que os eleitores não sabem, eles dispõem de uma 
enorme janela para fazer coisas que eles, e não os eleitores, querem’. Há, pois, o risco de que, por deter o controle  
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
da informação pública, os governantes decidam unilateralmente o que os cidadãos podem saber, ou escolham quais 
cidadãos devem saber, ou ainda optem por uma combinação de ambas as alternativas. Por outro lado, se os cidadãos 
dispõem de pouca informação, eles podem preferir deixar o governo agir com amplo grau de discricionariedade (e, 
portanto, sem muito controle). Tudo isso resulta num ciclo que termina por realimentar e ampliar a aludida assimetria 
informacional’.” 
 

TÁBUA DE CORREÇÃO – ELABORAÇÃO DE PARECER – VALOR: 15,00 PONTOS 
 

Adequação ao tema – Valor: 2,00 
0,00 1,00 2,00 
 

Adequação ao gênero – Valor: 2,00 
0,00 1,00 2,00 
 

Pertinência do parecer ao tema proposto – Valor: 4,00 
0,00 2,00 4,00 
 

Continuidade (C) e articulação (A) de ideias – Valor: 3,00 
0,00 1,00 2,00 3,00 
 

AR – Argumentação e coerência cativa com o tema proposto e o texto dado ao parecer – Valor: 4,00 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 
 
Parecer 2 (contrário à aprovação): fundamentar em argumentos relativos a: impossibilidade fática e jurídica de se 
substituir a democracia representativa pela deliberativa, devendo esta ser complementar àquela; o desequilíbrio 
político ao atribuir poder de decisão ao presidente do conselho; as dificuldades de se reduzir a assimetria 
informacional, quando há uma herança cultural de apatia política e quando as informações são coletadas e viabilizadas 
pelo governo. 
 

“As democracias de larga escala demandam alguma forma de delegação. Assim, às características das democracias 
liberal, participativa e deliberativa aplicam-se as vantagens e as limitações da representação. Na primeira metade do 
século XX, o regime político elitista dos Estados-nação passou a ser viabilizado pelo sufrágio universal (BRESSER 
PEREIRA, 2005). Desde então, segundo Hirst (1992), a democracia representativa passou por três momentos. No 
primeiro, foi ameaçada, como instituição, pelo facismo e pelo stalinismo; e como corpo de ideias, pelo facismo e pelo 
marxismo-leninismo. No segundo, durante a década de 1960, ela foi rechaçada por forças estudantis em nome da 
democracia participativa direta. Finalmente, após duas décadas, ela se viu incontestada e fortalecida na maioria dos 
países, inclusive na Europa oriental. [...] Nas democracias de massa, como a representação não pode ser suplantada, 
deve ser suplementada. Nesse sentido, Hirst (1992) defende que a apatia social e a hegemonia dos grandes partidos 
podem ser reduzidas por meio da representação de interesses, da descentralização estatal e da delegação de 
responsabilidades à sociedade civil. [...] Analisando o descompasso entre o ideal argumentativo e a realidade 
contemporânea, Vittulo (2000) reuniu as principais críticas à democracia deliberativa. Inicialmente, seus defensores 
buscam sua forma desejável, esclarecendo pouco sobre como ela pode operar realmente. Além disso, sua 
institucionalização tende a gerar conflitos entre os planos normativo e prático. Os requisitos para a democracia 
deliberativa compreendem: o debate de todos os interessados em um assunto, a igualdade política substancial, o 
intercâmbio livre de informações (capaz de nivelar conhecimentos) e, ainda, a imparcialidade dos métodos de decisão 
e determinação de pautas. A estas condições somam-se outras como: a adequada dimensão dos grupos, a inexistência 
de minorias isoladas, o caráter mutável da composição dos corpos majoritário e minoritário e, por fim, a não 
interferência do desequilíbrio de recursos na conduta deliberativa. Mesmo em sociedades modernas, o atendimento 
a essas premissas está longe de acontecer. A assimetria de oportunidades (culturais, políticas etc.) e capacidades 
(econômicas, cognitivas, discursivas etc.) estabelece censuras e autocensuras que inviabilizam a participação 
equânime. Assim, a democracia deliberativa deve ser precedida por mudanças radicais como: a reorganização do 
campo econômico, a construção de instituições sensíveis às demandas do cidadão comum e a  universalização de  
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

oportunidades educacionais e políticas.” (Os conselhos gestores municipais como instrumentos da democracia 
deliberativa no Brasil Virgílio Cézar da Silva e Oliveira José Roberto Pereira Vânia A. R. de Oliveira CADERNOS EBAPE. 
BR, v. 8, nº 3, artigo 3, Rio de Janeiro, Set. 2010 p. 432-437.) 
 

TÁBUA DE CORREÇÃO – ELABORAÇÃO DE PARECER – VALOR: 15,00 PONTOS 
 

Adequação ao tema – Valor: 2,00 
0,00 1,00 2,00 
 

Adequação ao gênero – Valor: 2,00 
0,00 1,00 2,00 
 

Pertinência do parecer ao tema proposto – Valor: 4,00 
0,00 2,00 4,00 
 

Continuidade (C) e articulação (A) de ideias – Valor: 3,00 
0,00 1,00 2,00 3,00 
 

AR – Argumentação e coerência cativa com o tema proposto e o texto dado ao parecer – Valor: 4,00 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 
 
Fontes:  

 OLIVEIRA, Virgílio Cézar da Silva; PEREIRA, José Roberto; OLIVEIRA, Vânia A. R. de. Os conselhos gestores municipais 
como instrumentos da democracia deliberativa no Brasil. CADERNOS EBAPE. BR, v. 8, nº 3, artigo 3, Rio de Janeiro, 
Set. 2010 p. 432-437). 

 PRATA, Nilson Vidal. Informação e democracia deliberativa: um estudo de caso de participação política na 
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 2007. 156 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) 
– Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007. 

 Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ln/n50/a04n50.pdf. 

 Disponível em: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/veritas/article/viewFile/9292/6402. 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

PADRÃO DE RESPOSTA – ELABORAÇÃO DE PARECER 
 

CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
 

CARGO: CONSULTOR LEGISLATIVO (ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA) 
 
 
Adequação ao tema: o candidato deve demonstrar que a questão do crack é interdisciplinar. 
Pertinência ao tema: o candidato deve explicar as diferenças básicas entre tratamento voluntário, involuntário e 
compulsório. 
Argumentação: 
 

Parecer 1 (a favor da aprovação): fundamentar em argumentos relativos a: redução da responsabilidade municipal 
ou compartilhamento da responsabilidade com o Estado, redução da reincidência, compartilhamento de 
responsabilidade com as famílias, redução do tráfico de drogas, segurança para os demais cidadãos, vantagens da 
internação compulsória, por exemplo. 
 

TÁBUA DE CORREÇÃO – ELABORAÇÃO DE PARECER – VALOR: 15,00 PONTOS 
Adequação ao tema – Valor: 2,00 
0,00 1,00 2,00 
 

Adequação ao gênero – Valor: 2,00 
0,00 1,00 2,00 
 

Pertinência do parecer ao tema proposto – Valor: 4,00 
0,00 2,00 4,00 
 

Continuidade (C) e articulação (A) de ideias – Valor: 3,00 
0,00 1,00 2,00 3,00 
 

AR – Argumentação e coerência cativa com o tema proposto e o texto dado ao parecer – Valor: 4,00 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 
 
Parecer 2 (contrário à aprovação): fundamentar em argumentos relativos a: autonomia do indivíduo, condições e 
infraestruturas necessárias ao pátio de recolhimento, vedação de distinguir, quanto ao direito à saúde, os dois 
grupos, desvantagens da internação compulsória, direito a tratamento humanizado, dentre outros.   
 

TÁBUA DE CORREÇÃO – ELABORAÇÃO DE PARECER – VALOR: 15,00 PONTOS 
Adequação ao tema – Valor: 2,00 
0,00 1,00 2,00 
 

Adequação ao gênero – Valor: 2,00 
0,00 1,00 2,00 
 

Pertinência do parecer ao tema proposto – Valor: 4,00 
0,00 2,00 4,00 
 

Continuidade (C) e articulação (A) de ideias – Valor: 3,00 
0,00 1,00 2,00 3,00 
 

AR – Argumentação e coerência cativa com o tema proposto e o texto dado ao parecer – Valor: 4,00 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Fontes:  

 Uma revisão da produção científica brasileira sobre o crack – contribuições para a agenda política. 

 Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v20n4/pt_1413-8123-csc-20-04-01047.pdf. 

 Disponível em: http://emais.estadao.com.br/blogs/joel-renno/internacoes-compulsorias-das-vitimas-do-crack-solucao-
ou-ponta-do-iceberg/.  

 Disponível em: http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos/a_polemica_da_internacao_compulsoria.html. 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

PADRÃO DE RESPOSTA – ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI 
 

CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
 

CARGO: REDATOR 
 
 
O candidato deve elaborar o projeto de lei da seguinte forma: 
 

PROJETO DE LEI XWZ/2018 
 

Altera a Lei nº 7.169/96 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Quadro Geral de Pessoal do 
Município de Belo Horizonte vinculados à administração direta. 
 

O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º – A Lei nº 7.169/96 passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 30 – O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá 
estabilidade no serviço público ao completar 3 (três) anos de efetivo exercício, mediante aprovação em avaliação 
especial de desempenho. 
§1º – Para efeito do disposto no caput deste artigo excetuam-se os períodos das licenças previstas no art. 141 e os 
afastamentos previstos no art. 170. 
§2º – O servidor estável perderá o cargo nos casos de: 
I – sentença judicial transitada em julgado; 
II – processo administrativo disciplinar; 
III – avaliação periódica de desempenho.” 
........................................ 
“Art. 116 – Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes 
garantias constitucionais: 
I –    décimo terceiro salário; 
II –   gratificação pela prestação de serviço extraordinário; 
III –  gratificação por serviço noturno; 
IV –   adicional de férias.” 

Art. 2º – A Lei nº 7.169/96 passa a vigorar acrescida do seguinte artigo: 
“Art. 116 – Além do vencimento, das vantagens previstas nesta Lei e das garantias constitucionais, serão deferidos 
aos servidores as seguintes gratificações e adicionais: 
I –  gratificação pelo exercício de cargo em comissão ou de função gratificada; 
II – gratificação pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas; 
III – outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho; 
IV – gratificação pela função de instrutor em programa de aperfeiçoamento profissional; 
V – adicional de desempenho. 
§1º – Fica transformado em adicional de desempenho o adicional por tempo de serviço.  
§2º – O Poder Executivo regulamentará a forma de concessão do adicional de desempenho em x dias.” * 

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. 
 

* O candidato pode alterar outra gratificação, desde que não retire garantias constitucionais e desde que tenha 
relação com a maior eficiência no serviço público. 
 

A mensagem deve estar clara, coesa, concisa e pautada nos parâmetros da busca de resultados, eficiência, 
desempenho, metas, enfim, nos fundamentos da Administração Pública Gerencial. 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Fontes:  

 Constituição Federal de 1988. 

 Lei complementar nº 95 de 1998. 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – ELABORAÇÃO PROJETO DE LEI – 30,00 PONTOS 

 

Adequação ao tema – Valor: 4,00 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 
 

Adequação ao gênero – Valor: 6,00 
0,00 2,00 4,00 6,00 
 

Pertinência às informações apresentadas – Valor: 6,00 
0,00 2,00 4,00 6,00 
 

CO - Clareza e objetividade – Valor: 7,00 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 
 

Continuidade (C) e articulação (A) – Valor: 7,00 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

PADRÃO DE RESPOSTA – PEÇA PRÁTICO-PROFISSIONAL 
 

CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
 

CARGO: PROCURADOR 
 
 
O candidato deve explicar o instituto da desapropriação sancionatória urbana explicitando a necessidade de 
previsão legal e inclusão da área no plano diretor; notificação do proprietário, um ano para apresentar projeto e 2 
anos para iniciar a construção; criação do IPTU progressivo no tempo, não podendo mais que dobrar de um ano para 
o outro e não podendo ultrapassar 15%, prazo de cinco anos; ultrapassadas essas etapas, desapropriação com 
pagamento em títulos da dívida pública resgatáveis em 10 anos. 
 

Seção II 
 

Do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios 
 

Art. 5º Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a 
edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as 
condições e os prazos para implementação da referida obrigação. 

§ 1º Considera-se subutilizado o imóvel: 
I – cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele decorrente; 
II – (VETADO) 
§ 2º O proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal para o cumprimento da obrigação, devendo 

a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis. 
§ 3º A notificação far-se-á: 
I – por funcionário do órgão competente do Poder Público municipal, ao proprietário do imóvel ou, no caso de 

este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração; 
II – por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma prevista pelo inciso I. 
§ 4o Os prazos a que se refere o caput não poderão ser inferiores a: 
I – um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no órgão municipal competente; 
II – dois anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do empreendimento. 
§ 5o Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei municipal específica a que se refere o 

caput poderá prever a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento 
como um todo. 

Art. 6º A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à data da notificação, transfere 
as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no art. 5º desta Lei, sem interrupção de quaisquer 
prazos. 
 

Seção III 
 

Do IPTU progressivo no tempo 
 

Art. 7º Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do art. 5º desta Lei, 
ou não sendo cumpridas as etapas previstas no § 5º do art. 5º desta Lei, o Município procederá à aplicação do 
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da 
alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos. 

§ 1º O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica a que se refere o caput do art. 5º 
desta Lei e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de quinze por 
cento. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

§ 2º Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em cinco anos, o Município manterá a 
cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação, garantida a prerrogativa prevista no art. 8º. 

§ 3º É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de que trata este artigo. 
 

Seção IV 
 

Da desapropriação com pagamento em títulos 
 

Art. 8º Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha cumprido a 
obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com 
pagamento em títulos da dívida pública. 

§ 1º Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão resgatados no prazo de até 
dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais de seis 
por cento ao ano. 

§ 2º O valor real da indenização: 
I – refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em função de obras 

realizadas pelo Poder Público na área onde o mesmo se localiza após a notificação de que trata o § 2º do art. 5º 
desta Lei; 

II – não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. 
§ 3º Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos. 
§ 4º O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de cinco anos, contado a 

partir da sua incorporação ao patrimônio público. 
§ 5º O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder Público ou por meio de 

alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nesses casos, o devido procedimento licitatório. 
§ 6º Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do § 5º as mesmas obrigações de parcelamento, 

edificação ou utilização previstas no art. 5º desta Lei. 
 
Fonte: Lei nº 10.257/01. 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – PEÇA PRÁTICO-PROFISSIONAL: 40 PONTOS 
 

Pertinência e adequação ao tema – Valor: 5,00 pontos 
0,00 2,50 5,00 
 

Adequação e correção dos aspectos e requisitos processuais – Valor: 10,00 pontos 
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 
 

Continuidade e progressão de ideias – Valor: 5,00 pontos 
0,00 2,50 5,00 
 

Argumentação jurídica pertinente – Valor: 15,00 pontos 
0,00 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 
 

Suficiência argumentativa – Valor: 5,00 pontos 
0,00 2,50 5,00 
  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISSERTATIVA 
 

CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
 

CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ÁREA DE INFRAESTRUTURA DE SISTEMA) 
 
 

01 
a) O modelo OSI é composto de 7 camadas denominadas: Aplicação, Apresentação, Sessão, Transporte, Rede, Enlace 

e Física. 
b) As camadas do modelo OSI são definidas como: 

Aplicação: faz a interface entre o protocolo de comunicação (a voz no nosso exemplo ou o browser Internet) e o 
aplicativo que pediu ou receberá a informação por meio da rede. Suas principais funções são: determinar como 
ocorrerá o diálogo, identificar endereços ou nomes, controlar o acesso e a integridade dos dados. 
Apresentação: converte o formato do dado recebido pela camada de aplicação em um formato comum a ser usado 
na transmissão desse dado, ou seja, um formato entendido pelo protocolo usado. 
Sessão: permite que usuários de diferentes máquinas estabeleçam sessões entre si e nessa sessão, estabelecidas 
as aplicações, define-se como será feita a transmissão de dados e coloca-se marcações nos dados que estão sendo 
transmitidos. 
Transporte: é responsável por pegar os dados enviados da camada de sessão e dividi-los em mensagens que serão 
transmitidas pela rede, ou seja, as mensagens serão repassadas à camada de rede que irá roteá-las até o seu 
destino. 
Rede: é responsável pelo endereçamento dos pacotes, convertendo endereços lógicos em endereços físicos e, além 
disso, determina a rota que os pacotes seguirão para atingir o destino, baseada em fatores como condições de 
tráfego e prioridades. 
Enlace: também conhecida como camada de link de dados, recebe os pacotes de dados da camada de rede, 
transforma-os em quadros na camada de enlace e, finalmente, em tensões elétricas na camada física para serem 
transmitidas no meio físico. 
Física: é responsável por pegar os quadros enviados pela camada de enlace e os transformar em sinais compatíveis 
com o meio pelo qual os dados deverão ser transmitidos. 

c) Os principais protocolos de cada uma das camadas do Modelo OSI são: 
Aplicação: HTTP, SMTP, FTP, POP, IMAP, DNS. 
Apresentação: XDR, LTS. 
Sessão: NetBIOS. 
Transporte: TCP, UDP, RIP. 
Rede: IP (IPv4 e IPv6), IPSec, ARP, NAT. 
Enlace: Ethernet, PPP, FDDI, Frame relay, ATM.  
Física: Modem, 802.11 Wi-Fi, Bluetooth, USB. 

 
Fontes:  

 Referência: MENDES, D. R. – Redes de Computadores: teoria e prática. – 2ª ed. – São Paulo: Novatec Editora Ltda., 
2016. – Pág.: 54 a 57. 

 Definição das sete camadas do modelo OSI e explicação de suas funções. – Disponível em: https://support.microsoft. 
com/pt-br/help/103884/the-osi-model-s-seven-layers-defined-and-functions-explained. Acesso em: 10 /01/2018. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

TÁBUA DE CORREÇÃO – QUESTÃO 01: 20 PONTOS 
 

Pertinência/adequação ao assunto – Valor: 5,00 pontos 
0,00 2,50 5,00 
 

Propriedade e exatidão do conteúdo – Valor: 5,00 pontos 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
 

Continuidade e progressão das ideias – Valor: 3,00 pontos 
0,00 1,00 2,00 3,00 
 

Argumentação pertinente/coerente – Valor: 4,00 pontos 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 
 

Suficiência argumentativa – Valor: 3,00 pontos 
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 
 

02 
a) Para que ocorra a situação de deadlocks, são necessárias 4 condições: exclusão mútua, espera por recurso (ou 

posse e espera), não preempção e espera circular. 
b) Essas condições são definidas como: 

Exclusão mútua: cada recurso só pode estar alocado a um único processo em um determinado instante. 
Espera por recurso: um processo, além dos recursos já alocados, pode estar esperando por outros recursos. 
Não preempção: um recurso não pode ser liberado de um processo só porque outros processos desejam o mesmo 
recurso. 
Espera circular: um processo pode ter de esperar por um recurso alocado a outro processo, e vice-versa. 

c) As formas/métodos para se lidar com deadlocks são quatro áreas: ignorar totalmente o problema, prevenção de 
deadlock, detecção do deadlocks e correção do deadlock. 

d) Essas áreas são conceituadas como: 
Ignorar totalmente o problema: a maneira mais simples é utilizar o algoritmo do avestruz, ou seja, por que o 
avestruz, em qualquer problema, enfia a cabeça na areia e não se preocupa? Então, numa situação deadlocks, o 
sistema operacional simplesmente ignora o problema, passando a responsabilidade para o usuário tomar as 
decisões. Essa é uma solução muito utilizada em Sistemas Unix. 
Prevenção de deadlock: é preciso garantir que uma das quatro condições apresentadas, necessárias para sua 
existência, nunca se satisfaça. A ausência da primeira condição (exclusão mútua) certamente acaba com o 
problema do deadlocks, pois nenhum processo terá que esperar para ter acesso a um recurso, mesmo que já esteja 
sendo utilizado por outro processo. 
Detecção do deadlock: é o mecanismo que determina, realmente, a existência da situação de deadlock, permitindo 
identificar os recursos e processos envolvidos no problema. 
Correção do deadlock: após a detecção do deadlock, o sistema operacional deverá, de alguma forma, corrigir o 
problema. Uma solução bastante utilizada pela maioria dos sistemas é, simplesmente, eliminar um ou mais 
processos envolvidos no deadlock e desalocar os recursos já garantidos por eles, quebrando, assim, a espera 
circular. 

 
Fontes:  

 Referência: MACHADO, F. B.; MAIA, L. P. – Arquitetura de Sistemas Operacionais. – 5ª ed. – Rio de Janeiro: LTC, 
2014. – Pág.: 120 e 121. 

 TANENBAUM. A. S. – Sistemas Operacionais Modernos. 3ª ed. São Paulo: Pearson, 2010. Pág.: 174. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

TÁBUA DE CORREÇÃO – QUESTÃO 02: 20 PONTOS 
 

Pertinência/adequação ao assunto – Valor: 5,00 pontos 
0,00 2,50 5,00 
 

Propriedade e exatidão do conteúdo – Valor: 5,00 pontos 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
 

Continuidade e progressão das ideias – Valor: 3,00 pontos 
0,00 1,00 2,00 3,00 
 

Argumentação pertinente/coerente – Valor: 4,00 pontos 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 
 

Suficiência argumentativa – Valor: 3,00 pontos 
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISSERTATIVA 
 

CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
 

CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA) 
 

 

01 
a) As visões de um sistema de software da UML 2.5 são: visão de caso de uso; visão lógica; visão de processo; visão 

de implementação; e, visão de implantação. 
b) Essas visões são definidas como: 

Visão de caso de uso: serve como contrato entre o cliente e o desenvolvedor porque mostra conceitualmente o 
conjunto de funções que o sistema deve executar para atender aos requisitos, isto é, a funcionalidade que o sistema 
deve possuir para atender aos requisitos do cliente. 
Visão lógica: ou também chamada visão estática, é um ponto de vista arquitetônico que permite estruturar e 
organizar o desenho do sistema de forma lógica. Ela especifica as classes, subsistemas e pacotes lógicos do sistema. 
Visão de processo: permite entender a organização dos processos do sistema. Ela é desenvolvida a partir das visões 
anteriores (lógica e caso de uso) e permite capturar os aspectos estáticos e dinâmicos em diagramas de interação, 
atividade e de estado. 
Visão de implementação: captura as decisões de arquitetura para implementação do sistema, especificando os 
subsistemas e suas dependências e seus componentes organizados em camadas e hierarquias. 
Visão de implantação: refere-se à distribuição física do sistema através do conjunto de nós do ambiente em que 
ele vai ser executado (exemplo de nós são estações clientes, servidores de aplicação, mainframes etc.), incluindo 
distribuição física de processos e threads. 

c) Diagramas estruturais: objetos, estrutura composta, classes, pacotes, implementação, componentes, implantação. 
Diagramas Comportamentais: atividades, casos de uso, interação, sequência, visão geral da interação, temporização, 
colaboração, transições de estados. 

 
Fontes:  

 Referências: LIMA, A. da S. – UML 2.5: do requisito à solução. – 1ª ed. – São Paulo: Érica, 2014. - Pág.: 28. 

 BEZERRA, E. – Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML. – 3ª ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. – 
Pág.: 18. 

 
TÁBUA DE CORREÇÃO – QUESTÃO 01: 20 PONTOS 
 

Pertinência/adequação ao assunto – Valor: 5,00 pontos 
0,00 2,50 5,00 
 

Propriedade e exatidão do conteúdo – Valor: 5,00 pontos 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
 

Continuidade e progressão das ideias – Valor: 3,00 pontos 
0,00 1,00 2,00 3,00 
 

Argumentação pertinente/coerente – Valor: 4,00 pontos 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 
 

Suficiência argumentativa – Valor: 3,00 pontos 
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

02 
a) Os três níveis de esquema são descritos como:  

Esquema interno: estabelece a estrutura física de armazenamento do banco de dados e mecanismos de 
recuperação. 
Esquema conceitual: descreve a estrutura do banco de dados sob o ponto de vista do consumidor da informação 
(usuário) sem preocupação com detalhes físicos de armazenamento. 
Esquema externo: define visões de usuários sobre parte do conjunto global de dados, de acordo com suas 
necessidades de informação. 

b) Entidade, atributo e relacionamento são os três elementos básicos do MER e são definidos como: 
Entidade: é um objeto deste mundo real, que pode ser identificado de forma unívoca, é relevante no contexto 
analisado, e que pode ser caracterizado de alguma forma (possui características ou propriedades).  
Atributo: é um elemento de dado que caracteriza uma entidade ou um relacionamento, representa uma 
propriedade descritiva de cada instância de entidade ou instância de relacionamento. Tipos de atributos: atributo 
descritivo simples, atributo descritivo composto, atributo descritivo derivado, atributo referencial, atributo chave.  
Relacionamento:  é uma associação ente uma ou várias entidades, e demonstra como um objeto (instância de 
entidade) se comporta em relação a outros, qual o seu grau de dependência dos demais e qual a associação de 
dados entre eles. 

 
Fonte: Referência: CASTRO, E. B. de – Modelagem Lógica de Dados: construção básica e simplificada. Rio de Janeiro: 
Editora Ciência Moderna Ltda., 2012. – Págs.: 9, 14, 17, 23, 25, 26, 27 e 35. 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – QUESTÃO 02: 20 PONTOS 
 

Pertinência/adequação ao assunto – Valor: 5,00 pontos 
0,00 2,50 5,00 
 

Propriedade e exatidão do conteúdo – Valor: 5,00 pontos 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
 

Continuidade e progressão das ideias – Valor: 3,00 pontos 
0,00 1,00 2,00 3,00 
 

Argumentação pertinente/coerente – Valor: 4,00 pontos 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 
 

Suficiência argumentativa – Valor: 3,00 pontos 
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISSERTATIVA 
 

CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
 

CARGO: ARQUIVISTA 
 
 

01 
a) Conceito de gestão de documentos  
O candidato deverá conceituar a gestão de documentos de acordo com o Art. 3º da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 
1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências. 
“Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, 
tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou 
recolhimento para guarda permanente.”  
b) Fases básicas 
O candidato deverá, no mínimo, citar as fases da gestão de documentos que são: produção, utilização e destinação. 
Assim, tem-se que: 
Produção de documentos: trata-se da elaboração padronizada de tipos/séries documentais, implantação de sistemas 
de organização da informação e aplicação de novas tecnologias aos procedimentos administrativos. 
Utilização dos documentos: inclui todas as atividades de protocolo (recebimento, classificação, registro, distribuição, 
tramitação e expedição), todas as atividades de arquivo (organização e arquivamento, reprodução, acesso à 
documentação e recuperação de informações) e a gestão de sistemas de protocolo e arquivo, seja ele manual ou 
informatizado.  
Destinação de documentos: inclui uma das atividades mais complexas da gestão de documentos que é a avaliação. 
Esta se desenvolve a partir da classificação dos documentos produzidos, recebidos e acumulados pelos órgãos públicos 
ou empresas privadas, com vistas a estabelecer seus prazos de guarda e sua destinação final, garantindo a preservação 
de documentos de guarda permanente e a eliminação criteriosa de documentos desprovidos de valor probatório e 
informativo. 
c) Instrumentos  
Plano de classificação e tabela de temporalidade. 
d) Importância da implementação da gestão de documentos (o candidato deverá citar apenas alguns dos itens 
relacionados): 

 Reduzir a massa documental; 

 Aumentar a transparência administrativa; 

 Proteger o patrimônio documental; 

 Assegurar o pleno exercício da cidadania; 

 Agilizar o acesso aos arquivos e às informações; 

 Promover a transparência das ações administrativas; 

 Garantir economia, eficiência e eficácia na administração pública ou privada; 

 Agilizar o processo decisório; 

 Incentivar o trabalho multidisciplinar e em equipe; 

 Controlar o fluxo de documentos e a organização dos arquivos; 

 Racionalizar a produção dos documentos. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Fonte: BERNARDES, Ieda Pimenta (Coordenação) Gestão Documental Aplicada / Ieda Pimenta Bernardes, Hilda 
Delatorre. São Paulo: Arquivo Público do Estado de São Paulo, 2008, 54 p. 
 

TÁBUA DE CORREÇÃO – QUESTÃO 01: 20 PONTOS 
 

Pertinência/adequação ao assunto – Valor: 5,00 pontos 
0,00 2,50 5,00 
 

Propriedade e exatidão do conteúdo – Valor: 5,00 pontos 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
 

Continuidade e progressão das ideias – Valor: 3,00 pontos 
0,00 1,00 2,00 3,00 
 

Argumentação pertinente/coerente – Valor: 4,00 pontos 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 
 

Suficiência argumentativa – Valor: 3,00 pontos 
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 
      
02 
A questão objetiva testar os conhecimentos do candidato sobre os procedimentos necessários para a eliminação de 
documentos. Nela o candidato deve considerar que a eliminação de documentos deve ocorrer seguindo os preceitos 
legais previstos na legislação arquivística e nas deliberações do CONARQ, e que os documentos públicos não podem 
ser eliminados de maneira “selvagem” ou sem critério legal. O candidato deve, ainda, informar que o arquivista 
contratado deverá primeiramente: 

 Realizar um diagnóstico da situação dos arquivos do órgão; 

 Solicitar às autoridades do órgão a constituição de uma comissão permanente de avaliação de documentos (CPAD) 
com o intuito de avaliar os documentos do órgão. Citar que a comissão é multidisciplinar e deve possuir um 
arquivista, um servidor ou funcionário conhecedor do órgão, um profissional da área jurídica e, se possível, um 
historiador; 

 Realizar um levantamento das funções e estrutura do órgão; 

 Desenvolver um plano de classificação, a partir do levantamento das funções e estrutura (relacionar os documentos 
de cada função dentro da sua classe). 
 

A partir daí: 

 Fazer a avaliação dos documentos valorando-os como de primeira ou segunda idade; 

 Determinar os prazos e a destinação dos documentos, por meio da tabela de temporalidade, que deverá ser 
aprovada por autoridade competente.  
 

Com a tabela aprovada deve-se: 

 Fazer a seleção dos documentos a serem eliminados; 

 Elaborar uma listagem de eliminação de documentos; 

 Gerar um edital de eliminação, que será publicado e ficará à disposição de interessados por, no mínimo, 30 dias, 
informando que os documentos serão eliminados. 
 

Passado esse período: 

 Proceder a eliminação por meios que não comprometam o meio ambiente; e, 

 Elaborar um termo de eliminação com informações relativas à eliminação. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Procedimentos previstos na Resolução CONARQ nº 40, de 09 de dezembro de 2014. No caso dos documentos de 
guarda permanente, o arquivista deverá indicar o recolhimento dos documentos para o arquivo permanente de 
acordo com o previsto na tabela de temporalidade. 
 

Fonte: A Resolução CONARQ nº 40, de 09 de dezembro de 2014, que dispõe sobre os procedimentos para a eliminação 
de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR. 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – QUESTÃO 02: 20 PONTOS 
 

Pertinência/adequação ao assunto – Valor: 5,00 pontos 
0,00 2,50 5,00 
 

Propriedade e exatidão do conteúdo – Valor: 5,00 pontos 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
 

Continuidade e progressão das ideias – Valor: 3,00 pontos 
0,00 1,00 2,00 3,00 
 

Argumentação pertinente/coerente – Valor: 4,00 pontos 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 
 

Suficiência argumentativa – Valor: 3,00 pontos 
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISSERTATIVA 
 

CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
 

CARGO: COORDENADOR DO PROCESSO LEGISLATIVO 
 
 

01 
O candidato deverá citar quatro competências do Município – dentre as elencadas no art. 30 da Constituição Federal 
ou seu detalhamento nos arts. 11, 12 e 13 da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, correlacionando-as, com 
os fundamentos, isto é, com o contexto do Estado Democrático de Direito. Assim, o candidato deve demonstrar, em 
linhas gerais, que compreende que o Estado brasileiro se submete ao princípio da legalidade e da vontade do povo.  
 
* Competências municipais podem ser, genericamente, as atribuições elencadas na Constituição Federal ou as 
especificadas nos arts. 11, 12 e 13 da LOMBH. 
Art. 30. Compete aos Municípios: 
I – legislar sobre assuntos de interesse local; 
II – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 
III – instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da 
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 
IV – criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 
V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, 
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; 
VI – manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino 
fundamental; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006); 
VII – prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 
população; 
VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano; 
IX – promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal 
e estadual. 
 
* Fundamentos do Estado Democrático de Direito: não é necessário demonstrar conhecimento específico do art. 1º 
da Constituição Federal, mas será exigido que o candidato demonstre conhecer, minimamente, o contexto do Estado 
democrático de Direito, pautado na legalidade e na escolha democrática. 
 
Fontes:  

 Constituição Federal de 1988. 

 LOMBH: contexto geral de legalidade, cidadania, escolha democrática, dignidade humana etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
TÁBUA DE CORREÇÃO – QUESTÃO 01: 20 PONTOS 
 

Pertinência/adequação ao assunto – Valor: 5,00 pontos 
0,00 2,50 5,00 
 

Propriedade e exatidão do conteúdo – Valor: 5,00 pontos 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
 

Continuidade e progressão das ideias – Valor: 3,00 pontos 
0,00 1,00 2,00 3,00 
 

Argumentação pertinente/coerente – Valor: 4,00 pontos 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 
 

Suficiência argumentativa – Valor: 3,00 pontos 
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 
 

02 
O candidato deverá citar os cinco princípios constitucionais expressos, elencados no art. 37 da Constituição Federal, 
correlacionando-os com condutas, deveres, atribuições ou outros exemplos de vedações ou permissões amparadas 
no ordenamento jurídico pertinente: 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 
Legalidade: o exemplo deve traduzir a ideia de que a Administração Pública só pode agir com autorização legal e 
conforme o Direito. 
Impessoalidade: o exemplo deve traduzir a ideia de igualdade e isonomia, vedação de proveito pessoal, finalidade de 
interesse público. 
Moralidade: o exemplo deve traduzir a ideia de conduta ética, proba, honesta e de boa-fé do agente público. 
Publicidade: o exemplo deve traduzir a ideia de transparência, acesso à informação, sigilo de informações. 
Eficiência: o exemplo deve traduzir a ideia de busca de resultados, economicidade, presteza da atividade, administração 
gerencial. 
 
Fonte: Constituição Federal de 1988. 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – QUESTÃO 02: 20 PONTOS 
 

Pertinência/adequação ao assunto – Valor: 5,00 pontos 
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PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISSERTATIVA 
 

CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
 

CARGO: DENTISTA 
 
 

01 
O texto elaborado pelo candidato deverá conter as seguintes informações: 
 

Diagnóstico:  
Periodontite agressiva e gengivite associada somente à placa dental. 
 

Justificativa para o diagnóstico: 

 Periodontite agressiva: idade do paciente, ausência de alterações sistêmicas, gengiva com poucos sinais de 
inflamação, presença de bolsas periodontais nos incisivos inferiores e molares superiores. Reabsorções ósseas 
horizontais e verticais.  

 Gengivite associada somente a placa dental: presença de sítios com sinais de inflamação e profundidade de 
sondagem de no máximo 2 mm.  

 

Plano de tratamento: 
O plano de tratamento deve contemplar: 

 Instrução de higiene oral: orientação quanto as técnicas de escovação, uso de fio dental e ou outros dispositivos de 
higiene bucal. Além disso, deve ser enfatizada a importância de motivar o paciente quanto a realização desses 
procedimentos.  

 Controle mecânico do biofilme: consiste em avaliar o desempenho do paciente quanto as técnicas de higienização. 
Normalmente são utilizados os diversos tipos de evidenciadores disponíveis no mercado. 

 Raspagem e alisamento radicular: tem como objetivo deixar obter uma superfície radicular dura e lisa. Pode ser 
realizada por quadrantes ou sextantes. Pode, também, ser realizada com instrumentos manuais (curetas, foices, 
limas) ou ultrassônicos. Ainda há a possibilidade de realização nas modalidades fechada (sem realização de retalhos 
periodontais) ou aberta (com a realização de retalhos). 

 Terapias adjuvantes: por se tratar de um diagnóstico de periodontite agressiva podem ser propostas também a 
realização de terapias adjuvantes. A antibioticoterapia consiste na utilização desse tipo de fármaco dentro dos 
principais protocolos propostos na literatura mundial. A terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT) consiste na 
utilização de uma fonte de laser e fotossensibilizadores (especialmente azul de toluidina e azul de metileno) para 
eliminação do biofilme. 

 Reavaliação: é a realização de um novo exame periodontal, realizado dentro de um período mínimo de 21 dias onde 
são avaliados os resultados do tratamento proposto. 

 Cirurgias ósseas reconstrutivas: consiste na utilização de procedimentos com os diferentes tipos de substitutos 
ósseos disponíveis no mercado com a função de regeneração os defeitos ósseos existentes. 

 Manutenção ou terapia periodontal de suporte: podem ser utilizadas as duas denominações. Consiste em exames 
periodontais realizados após o fim do tratamento com o objetivo de avaliar as terapias executadas, o cuidado do 
paciente com as medidas de higienização e eventuais alterações das condições odontológicas. A frequência dessas 
consultas pode ser variável devendo de vários aspectos. Instrução de higiene oral, controle mecânico de biofilme, 
raspagem e alisamento radicular, realização de antibioticoterapia ou terapia fotodinâmica (opcional), reavaliação, 
cirurgia óssea reconstrutiva (enxertos com os vários tipos de substitutos ósseos, regeneração tecidual guiada) – 
opcional e manutenção ou terapia periodontal de suporte. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Fonte: LINDHE, Jan, LANG, Niklaus P., KARRING, Thorkild. Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral, 5ª 
edição. Guanabara Koogan, 01/2010.  
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02 
Área anestesiada: membrana mucosa bucal, anteriormente ao forame mentual (em torno do segundo pré-molar) até 
a linha média e a pele do lábio inferior e do queixo. 
 

Área de inserção da agulha: prega mucobucal no forame mentual ou imediatamente anterior ao mesmo. 
 

Marcos anatômicos para a realização da técnica: pré-molares mandibulares e prega mucobucal. 
 

Posição do paciente: o decúbito dorsal é recomendado, mas o semidecúbito é aceitável. 
 

Técnica para localização do forame mentual ou mentoniano: colocar seu dedo indicador na prega mucobucal e fazer 
pressão contra o corpo da mandíbula na área do primeiro molar. Mover seu dedo devagar em sentido anterior até 
que o osso sob seu dedo tenha uma aparência irregular e algo côncava. O osso posterior e anterior ao forame mentual 
é liso; o osso imediatamente em torno do forame, porém, é mais áspero ao tato. O forame mentual é encontrado 
habitualmente em torno do ápice do segundo pré-molar. Contudo, ele pode ser encontrado anterior ou 
posteriormente a esse local. Tanto a radiografia panorâmica quanto a periapical da área podem ser úteis também. 
 
Fonte: Malamed SF. Manual de anestesia local. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
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PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISSERTATIVA 
 

CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
 

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 
 
 

01 
Laje apoiada no greide: é uma laje de concreto apoiada sobre uma superfície acabada de solo. Esse tipo de laje é 
usado para cargas leves de pilar, tais como em edifícios residenciais ou em estruturas com um ou dois pavimentos 
de escritórios, e serve para controlar problema estrutural devido a recalque diferencial. A armadura pode ser de 
barra convencional ou de cordoalhas protendidas. Esta última é frequentemente utilizada para controlar fissuração, 
reduzir a espessura do radier e eliminar juntas quando o solo for expansivo ou colapsível. 
Laje espessa apoiada sobre um greide: é uma laje de concreto apoiada sobre uma superfície acabada de solo e com 
o aumento de espessura nas regiões de pilares e paredes para melhor resistência do concreto ao cisalhamento. Uso 
semelhante como para laje apoiada em um greide, mas, nesse caso, as cargas dos pilares ou das paredes são 
maiores, de modo que a espessura da laje sob os pilares e paredes é aumentada para proporcionar a resistência 
necessária ao cisalhamento. 
Laje rígida (ou nervurada) apoiada em um greide: é uma laje de concreto apoiada sobre uma superfície acabada de 
solo com nervuras para aumentar a rigidez da laje. Este tipo de radier é usado particularmente em solos expansivos. 
 
Fonte: BUDHU, Muni. Fundações e estruturas de contenção. 1ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2015, páginas 297 e 
298. 
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02 
 Com trena lápis e metro, marque no piso alguns pontos de referência para fixar as guias que segurarão os perfis. 

 Depois, com um cordão de marcação, desenhe a espessura da parede. 

 Com uma furadeira, faça furos na guia metálica até atravessar o piso. Os furos deverão receber bucha e parafuso. 

 Fixe as guias usando os parafusos compatíveis com as buchas escolhidas. Confira se a marcação e o tamanho da 
guia estão corretos. Uma tesoura pode ser necessária para cortar os perfis e ajustar as medidas. 

 Para o teto, as marcações devem ser feitas da mesma forma. Para garantir o prumo, coloque o nível magnético no 
montante e faça marcações com lápis e fixe as guias. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 Marque na guia (do piso e do teto) os pontos para fixação dos montantes que serão fixados na vertical. Deve 
haver um montante a cada 600 mm, no máximo. 

 Os montantes devem ter a altura do pé-direito, com 8 a 10 mm de folga. Fixe os montantes nas guias do piso e do 
teto e trave com um puncionador. 

 Depois de montar a estrutura, é hora de colocar as placas. Use um levantador de placa para garantir a folga de 1 
cm entre a placa e o piso. As placas deverão ser parafusadas no montante de forma vertical. A distância entre os 
parafusos deve ser de, no máximo, 30 cm. É necessário deixar 3 cm de folga nas extremidades e 1 cm na borda da 
placa. 

 Se a altura da placa for menor do que o pé-direito, use outra placa para completar a parede. É importante que se 
faça a armação das placas mantendo as juntas alternadas. 

 O canto externo deve receber uma cantoneira perfurada como reforço. Aparafuse após a retirada das rebarbas 
das placas. 

 As caixas de luz devem ser colocadas. Para isso, marque com um nível magnético, faça duas aberturas com a 
serra-copo de 60 mm e insira a caixa elétrica. 

 Antes de instalar a outra face da parede, passe todas as instalações elétricas, hidráulicas e reforços. 

 Cubra a outra face com placas de gesso. Mantenha 1 cm de folga entre a placa e o piso, com o auxílio do 
levantador de placas. 

 Depois de fixar as placas na estrutura, passe uma camada de massa com o auxílio de uma espátula fina nas juntas 
horizontais. 

 No caso das juntas verticais, as camadas de massa devem ter em torno de 50 cm. Após a aplicação da massa, 
coloque sobre a junta uma fita de papel microperfurado com o lado poroso voltado para a parede. 

 Com a espátula grossa, passe mais massa nas juntas horizontais. A camada deverá ser de 2 cm a 5 cm mais larga 
do que a anterior. Deve-se esperar 24 horas até a aplicação da segunda e última camada, que deverá ficar com a 
aparência de trabalho acabado. 

 Passe uma camada sobre a cabeça dos parafusos. Se necessário, aplique uma segunda camada após a secagem. 

 Nos ângulos internos, aplique a massa em cada uma das faces. Antes de ser aplicada, a fita necessita ser dobrada 
(já há um vinco que facilita o processo). 

 Nos cantos externos, aplique a massa sobre a cantoneira metálica. No dia seguinte, use a espátula para nivelar a 
superfície.  

 
Fonte: SOUZA, Josiani. Construção passo-a-passo. 1ª Edição. São Paulo: PINI, 2009, páginas 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 e 23. 
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PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISSERTATIVA 
 

CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
 

CARGO: MÉDICO CLÍNICO 
 
 

01 
A principal hipótese para o caso é pancreatite aguda. Sendo assim, a conduta inicial seria internação do paciente para 
estabilização hemodinâmica e na prescrição deveria ser indicada dieta zero, pois em pacientes com suspeita de 
pancreatite essa medida é essencial. Inicialmente não se faz necessário o uso de exames de imagem para diagnóstico 
e conduta. A principal causa de pancreatite aguda é a pancreatite biliar, que ocorre devido à impactação de cálculos 
da via biliar no ducto cístico. Os critérios de gravidade a serem avaliados na admissão do paciente são os critérios de 
Ransom que estão na tabela a seguir (Na admissão: Idade > 55 anos, Leucometria > 16.000/ml, Glicose> 200 mg/dl, 
LDH> 350 UI/l, TGO> 250 U/dl; Primeiras 48h: queda de hematócrito > 10%, aumento de BUN > 5 mg/dl, Cálcio sérico 
< 8 mg/dl, PaO2 < 60 mmHg, Déficit de base > 4mEq/l e sequestro líquido estimado: 6.000 ml). O achado clínico 
exposto na foto da questão é chamado de sinal de Grey Turner e tem como significado a presença de sangue livre no 
retroperitônio. Uma possível complicação inicial da pancreatite aguda é a presença de necrose, abscesso pancreático, 
hemorragia ou síndrome da angústia respiratória, SDRA; já as complicações tardias são pseudocistos ou infecção de 
necrose pancreática. 
 

 
 
Fonte: Medicina Interna. Harrison. 18ª edição. 
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02 
Com base nos dados expostos, afirma-se que houve retardo na solicitação como também de exame oftalmológico à 
paciente. Pesquisa de complicação crônica deve ser feita no momento do diagnóstico em pacientes com DM tipo II. 
Observa-se que a principal alteração é a formação de neovasos (neovascularização). A retinopatia dessa paciente pode 
ser classificada como retinopatia proliferativa. Devido ao valor da microalbuminúria, ela deveria estar fazendo uso de 
Inibidor da Enzima Conversora de Angiotensina (IECA) ou antagonista da angiotensina II. Quanto à prevenção 
secundária, há comprovações de que o controle metabólico estrito tem função importante no combate ao surgimento 
ou à progressão de suas complicações crônicas, conforme elucidaram o Diabetes Control and Complications Trial 
(DCCT) para o DM1 e o United KingdomProspective Diabetes Study (UKPDS) para o DM2 (A). Sendo assim, devem ser 
avaliados o colesterol total e suas frações triglicerídeos. 
 
Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. 2015-2016. 
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PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISSERTATIVA 
 

CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
 

CARGO: PSICÓLOGO (ÁREA CLÍNICA) 
 
 

01 
a) O candidato deverá evidenciar que a aprendizagem para o adulto, no contexto organizacional, exige o processo de 

experimentação e reflexão, o que pode redirecioná-lo e orientá-lo à tomada de decisões para novas ações, as quais 
podem estar pautadas em reinterpretações de antigas ações, considerando as suas consequências em um dado 
contexto; no que se refere ao autoconhecimento, o candidato deverá explicitar a importância de um indivíduo 
conhecer a si próprio, as habilidades, as condutas, as atitudes e os valores que possui, as necessidades, dentre 
outras peculiaridades, visto que tal conhecimento repercutirá em seu potencial para aprendizagem, assim como 
para a imagem que a pessoa tem de si e que é tida sobre ela. Por fim, sobre a autoconsciência, o candidato precisa 
evidenciar a importância de se conhecer as próprias potencialidades e fragilidades ou fraquezas, tal como para o 
gerenciamento de situações rotineiras e repetitivas. 
O candidato deverá, ainda, evidenciar que tais dimensões possibilitam que o indivíduo adquira um domínio pessoal 
sobre o contexto e o trabalho que desenvolve, adquire autonomia e rompe com a visão ideal do que deseja, 
assumindo uma postura realista e clara acerca do que almeja e de onde se pretende chegar, empregando, assim, 
uma energia transformadora para a ação e não para a reação. Em contrapartida, as limitações desses processos 
consistem na não abertura da organização para o próprio conhecimento para então propiciar que os indivíduos o 
adquiram. Com isso, podem propiciar o desprendimento do domínio pessoal, o dispêndio de energia para respostas 
de reação vazias, fechamento às possibilidades de expansão, cristalização de crenças sobre si e sobre o trabalho, 
diminuição da eficácia pessoal e restrição dos relacionamentos interpessoais. 

b) Do ponto de vista, por exemplo, do modelo motivacional do autodesenvolvimento, o candidato deve explicitar que 

a função primordial do trabalho é assegurar a integridade psíquica de um indivíduo em processos contínuos de 
autodesenvolvimento, autoconhecimento e autoconsciência acerca da atividade empregada para uma dada 
produção em um dado contexto organizacional. 

 
Fontes:  

 Bitencourt, C. e cols. (2010). Gestão contemporânea de pessoas – novas práticas, conceitos tradicionais. Porto 
Alegre: Artmed. 

 Jacques, M.G.; & Codo, W. (Orgs.) (2002). Saúde mental & trabalho: leituras. Petrópolis: Vozes. 

 Newstrom, J.W. (2008). Comportamento organizacional – o comportamento humano no trabalho. São Paulo: 
McGraw Hill, 12ª ed. 

 Zanelli, J.C., Borges-Andrade, J.E., & Bastos, A.V.B. (2014). Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 2ª ed. 
Porto Alegre: Artmed. 
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02 
a) O candidato deverá apontar e descrever transtorno de ansiedade de separação; mutismo seletivo; fobia específica; 

ansiedade social (fobia social); transtorno do pânico; agorafobia; e, transtorno de ansiedade generalizada. Além 
disso, evidenciar que as características diferenciais são: tipo de objeto ou situação que induz à ansiedade ou medo, 
ou conduta evitativa e a ideia cognitiva associada a tal objeto ou situação. 

b) O candidato deverá citar e descrever: determinação dos passos do psicodiagnóstico (entrevistas, escolha dos 
instrumentos a serem usados e demais tomadas de decisão pertinentes de forma coerente com a abordagem ou 
leitura semiológica ou fenomenológica do transtorno); motivo do encaminhamento; avaliação inicial; investigação 
complementar e minuciosa sobre a origem dos sintomas e história que os acompanha (nas dimensões pessoal, 
familiar e social); identificar o objeto ou situação desencadeante; observação constante do comportamento; 
contemplação de estados de vulnerabilidade e resiliência do sujeito. 
O candidato deverá evidenciar que o exame do estado mental é um recurso importante devido ao auxílio na 
identificação dos sintomas e na geração da hipótese diagnóstica e até na consideração de um prognóstico para o 
sujeito.  

 
Fontes:  

 American Psychiatric Association (APA) (2014). Manual Diagnóstico e Estatístico dos transtornos mentais-DSM-5. 
Porto Alegre: Artmed. 

 Hutz, C.S.; Bandeira, D.R.; Trentini, C.M.; Krug, J.S. (org.). (2017). Psicodiagnóstico. Porto Alegre: Artmed, cap. 27. 
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PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISSERTATIVA 
 

CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
 

CARGO: PSICÓLOGO (ÁREA ORGANIZACIONAL) 

 
 

01 
a) O candidato deverá explicitar que a organização formal é caracterizada pela natureza oficial e, por isso, se pauta 

na autoridade e na responsabilidade; o foco é na posição ou no cargo; a gestão ou liderança é delegada pela 
administração; condutas pautadas em regras e políticas; e, as formas de controle são marcadas pelas recompensas 
e penalidades.  
A organização informal tem ênfase nas pessoas e nas relações que estabelecem espontaneamente; o poder e a 
liderança são dados pelo grupo; o foco é na pessoa; é não oficial; os conceitos principais são o poder e a política. 

b) O candidato precisa evidenciar que os efeitos para gestores e líderes, no que tange às organizações informais, são: 
os funcionários agem de modo diferente do esperado; a interação ocorre com pessoas distintas daquelas exigidas 
por suas atividades; os trabalhadores podem adotar um conjunto de atitudes. Os gestores precisam estar 
conscientes das atividades, interações e sentimentos dos funcionários, além dos exigidos pela organização. 

c) O candidato deverá elencar os potenciais benefícios: propicia um sistema global mais eficaz; diminui a carga de 
trabalho da gerência; ajuda a fazer o trabalho desejado; tende a encorajar a cooperação; melhora a comunicação; 
dentre outros. Os problemas associados são: facilita o surgimento de boatos; encoraja atitudes negativas; resiste a 
mudanças; apoia a complacência; opera fora do controle da administração etc. 

 
Fontes:  

 NEWSTROM, J.W. (2008). Comportamento organizacional – o comportamento humano no trabalho. São Paulo: 
McGraw Hill, 12ª ed. 

 RODRIGUES, A. & Jablonsky, B. & Assmar, E. Psicologia Social. 22ª Edição, Rio de Janeiro: Vozes, 1999. 

 ZANELLI, J.C., Borges-Andrade, J.E., & Bastos, A.V.B. (2014). Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 2ª ed. 
Porto Alegre: Artmed. 
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02 
a) O candidato necessita evidenciar que os papéis de liderança social são apoio às contribuições dos outros; 

encorajamento; reconhecimento; sentimento do humor do grupo; redução da tensão e conciliação dos 
desenvolvimentos; facilitar a participação dos membros; dentre outros. Os papéis de líder de tarefa são: definição 
de problema ou meta para o grupo; requisitar fatos, ideias ou opiniões dos membros; provimento de fatos, ideias 
e opiniões; determinar se houve concordância com acordos; testar a existência da ética. Diante dessa tipologia, as 
reuniões tornar-se-ão importantes e eficazes devido a cuidados de quem deve estar, o local e a tecnologia a ser 
usada. 

b) O candidato deverá explicitar o brainstroming: método popular para encorajar o pensamento criativo em grupos 
de até oito pessoas. No método Delphi, os membros são selecionados porque são experts ou porque possuem 
informações importantes para compartilhar, bem como o tempo disponível para isso. O método Groupthink 
consiste em um pensamento grupal ou em situação de grupo, que é plenamente conduzindo à obediência e à 
acomodação etc. 
Reposta possível: Groupthink, efeito nivelador. 

 

Fontes:  

 NEWSTROM, J.W. (2008). Comportamento organizacional – o comportamento humano no trabalho. São Paulo: 
McGraw Hill, 12ª ed. 

 ZANELLI, J.C., Borges-Andrade, J.E., & Bastos, A.V.B. (2014). Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 2ª ed. 
Porto Alegre: Artmed. 
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01 
Os sinais de presunção, aqueles que sugerem gestação, decorrentes, principalmente, do aumento da progesterona, 
correspondem àquelas alterações percebidas pela mulher. São sinais de presunção: amenorreia, que corresponde à 
ausência da menstruação, contudo, pode estar relacionada a outras causas como estresse, exercício vigoroso, 
mudanças ambientais, menopausa precoce, uso de métodos contraceptivos, entre outros; náuseas e vômitos que 
surgem no início da gestação e, normalmente, não persistem após a 16ª semana gestacional, mas podem estar 
relacionados à infecção viral gastrointestinal e intoxicação alimentar; alterações mamárias que  caracterizam-se pelo 
aumento da sensibilidade, sensação de peso, latejamento e aumento da pigmentação dos mamilos e aréola, sendo 
que, a partir do segundo mês, as mamas começam a aumentar de tamanho, este sinal, porém, pode relacionar-se ao 
uso de contraceptivo oral e alterações pré-menstruais; polaciúria que é o aumento da frequência urinária em 
decorrência do aumento do volume uterino e da ação da progesterona que provoca o relaxamento da musculatura 
lisa da bexiga diminuindo sua capacidade de armazenamento; tremor ou vibração abdominal que são os primeiros 
movimentos do feto, percebidos pela mãe, os quais geralmente surgem por volta da 20ª semana e, por serem 
delicados e quase imperceptíveis, podem ser confundidos com gases intestinais; cansaço e excesso de sono devido à 
atividade metabólica aumentada.  
 
Fontes:  

 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da 
Educação na Saúde. Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem. Profissionalização 
de auxiliares de enfermagem: cadernos do aluno: saúde da mulher, da criança e do adolescente / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Departamento de Gestão da Educação na Saúde, 
Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem. – 2ª ed., 1ª reimpr. – Brasília: Ministério 
da Saúde; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003. 

 LOWDERMILK, Deitra Leonard, et al. Obstetrícia e Saúde da Mulher. Tradução Maiza Ritomy Ide, et al. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2012. 
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02 
A resposta imune que se desenvolve mais lentamente corresponde à resposta específica, também chamada de 
adquirida ou adaptativa. Esta resposta corresponde à proteção contra cada agente infeccioso ou antígeno, sendo 
específico para este antígeno e reage somente contra o organismo que induz a resposta. A resposta específica 
provoca a memória imunológica, através das células da memória que são capazes de reconhecer o agente 
infeccioso. Essas células permanecem em nosso organismo pelo resto de nossas vidas, mesmo sem termos nenhum 
tipo de contato com esse agente infeccioso. Se tivermos contato com um agente infeccioso e se este for 
reconhecido pelas células de memória, os linfócitos deverão se reproduzir, com o objetivo de exterminar esse 
agente infeccioso. Esse agente, portanto, será descartado do organismo sem que tenham causado prejuízo. A 
maioria das vacinas virais e bacterianas, atenuadas ou inativadas, que são aplicadas em nosso organismo para 
combater certas doenças, agem através da estimulação das células de memória. Quando administradas, o antígeno 
desencadeia uma resposta imune primária, ocorrendo a produção das células de memória. Então, quando o 
organismo entrar em contato novamente com esse antígeno, será desencadeada em nosso organismo a  resposta 
imunitária secundária (muito mais ágil e intensa do que a resposta imunitária primária), que exterminará o antígeno 
antes mesmo que apareçam sintomas da doença que ele causa.  
 
Fontes:  

 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças 
Transmissíveis. Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília: Ministério da Saúde, 
2014. 

 MUNDO EDUCAÇÃO. Memória imunológica. Disponível em: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/ 
memoria-imunologica.htm. Acesso em: 02/01/2018. 
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01 
O monitoramento químico deverá ser feito por meio de indicadores internos e externos. No caso específico das 
autoclaves a vapor com bomba de vácuo, deve-se fazer o teste de Bowie e Dick, com o objetivo de verificar a eficiência 
do equipamento no que se refere à remoção do ar da sua câmara interna. 
No monitoramento mecânico é importante o registro das variações do processo, como tempo, temperatura, pressão, 
concentração de gás e outros, bem como em cada ciclo o registro em impresso próprio, constando data, número de 
lote, conteúdo geral da carga, número da carga do dia, qual a autoclave usada, nome do operador. 
O monitoramento biológico deve ser feito com indicadores que contenham Bacilos stearothermophilus (para 
esterilização a vapor e plasma de peróxido de hidrogênio) ou Bacillus subtilis (para esterilização por óxido de etileno 
e calor a seco), a fim de que se verifique a influência da esterilização. 
 
Fonte: HINRICHSEN, Sylvia Lemos. Biossegurança e Controle de Infecções – Risco Sanitário Hospitalar, 2ª edição. 
Guanabara Koogan, 10/2012. 
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02 
Técnica de escovação: técnica de Bass, técnica de Bass modificada, técnica de Stillman. 
 
Técnica de Bass: esse método enfatiza a limpeza da área diretamente abaixo da margem gengival. A cabeça da escova 
é posicionada numa direção oblíqua voltada para o ápice radicular. As cerdas são direcionadas para dentro do sulco, 
em ângulo de 45° com o longo eixo do dente. A escova é deslocada em direção anteroposterior, com movimentos 
curtos, sem tirar as cerdas de dentro do sulco. Na superfície lingual ou palatina dos dentes anteriores, a cabeça da 
escova trabalha na direção vertical. 
 
Técnica de Bass modificada: segue os mesmos passos da técnica de Bass, porém, após a higienização da região 
subgengival, as cerdas da escova são colocadas na superfície do dente (face vestibular ou lingual – uma por vez) e  
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
movimentada da região cervical em direção à região incisal ou oclusal. Na prática é a união da Técnica de Bass com a 
técnica de rolamento. 
 

Técnica de Stillman: essa técnica foi elaborada para o massageamento e estimulação das gengivas, assim como para 
a limpeza das áreas cervicais dos dentes. A cabeça da escova é posicionada numa direção oblíqua voltada para o ápice 
da raiz, com cerdas localizadas parcialmente na gengiva e na superfície dos dentes. Uma leve pressão, juntamente 
com movimento vibratório (leve), é aplicada sobre o cabo, sem que a escova seja deslocada de sua posição original. 
 
Justificativa para a utilização dessas técnicas: como o paciente tem diagnóstico de periodontite crônica deve ser 
ensinado a ele uma técnica que faça a remoção e/ou desorganização do biofilme subgengival. 
 
Técnica de uso do fio dental: tomar aproximadamente 40 cm de fio e enrolar a ponta no dedo médio, permitindo 10 
cm de distância entre os dedos médios. Então, segurar o fio entre o polegar e o indicador de maneira a deixar 3 cm 
entre os polegares. Usando um movimento de vaivém, permitir cuidadosamente que o pedaço do fio passe pelo ponto 
de contato entre dentes adjacentes. Isso pode ser difícil onde os dentes estão muito próximos e esse espaço é 
limitado. Evitar o deslizamento do fio muito rápido entre os dentes, o que poderá ́causar danos à gengiva. Estender o 
fio em torno do dente e, cuidadosamente, permitir que ele passe (na base do sulco) logo abaixo da gengiva; então, 
fazer o movimento de vaivém. Arrastar o fio para cima, até́ o ponto de contato, com o mesmo movimento de vaivém, 
repetindo o processo para o outro dente adjacente dentro do mesmo espaço da gengiva. Remover o fio do espaço 
dos dentes com o mesmo movimento, repetindo o processo para todos os outros dentes. Usar um pedaço de fio limpo 
para cada espaço, desenrolando a parte que ficou no dedo médio enquanto enrola a parte usada no outro dedo médio. 
 
Fonte: LINDHE, Jan, LANG, Niklaus P., KARRING, Thorkild. Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral, 5ª 
edição. Guanabara Koogan, 01/2010.  
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01 
1) Deve-se prestar atenção no alarme sonoro, que é acionado quando o incêndio é detectado. O alarme sonoro tocará 
uma vez como alerta. Se tocar pela segunda vez, todos devem dirigir-se à saída de emergência, ou seja, às escadas. É 
proibido usar o elevador. As instruções dos brigadistas devem ser seguidas e, se por uma eventualidade, o brigadista não 
estiver presente, todos devem dirigir-se às saídas de emergência. 
2) Caso o prédio seja dotado de sistema de comunicação em todos os andares, nos idiomas português e inglês, deve-
se prestar atenção nas informações passadas. 
3) As instruções dos brigadistas de emergência devem ser seguidas, pois eles estão preparados para ajudar na 
situação de emergência; por isso, é importante conhecê-los. 
4) Se algum ocupante do prédio passar mal, alguém deve ficar perto dele, procurar pelo brigadista de emergência ou 
pedir para que outra pessoa o procure, para o atendimento de primeiros socorros. 
5) Nas saídas do edifício, deve-se seguir as orientações dos brigadistas de emergência e seguranças do prédio. Após 
ter saído do prédio, é importante não retornar. 
6) Se a área de ajudamento divulgada estiver comprometida e oferecer risco para os ocupantes do prédio, outro 
local será determinado. 
7) Se for necessário atravessar a rua, é preciso atentar-se para as instruções dos brigadistas de emergência ou 
autoridades de trânsito, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. 
 
Fonte: OLIVEIRA, Claudio Antônio Dias de. Manual Prático de Saúde e Segurança do Trabalho. São Caetano do Sul, 
SP: Yendis Editora, 2009, páginas 184 e 185. 
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02 
Efeitos e consequências 
 

Esforço e fadiga: atenção e concentração excessiva durante a realização de tarefas que impliquem a discriminação 
auditiva. 
Ansiedade: irritação e aborrecimentos causados pelo zumbido, intolerância a lugares ruidosos e a interações sociais, 
aborrecimento pela consciência da deterioração da audição. 
Dificuldades nas relações familiares: confusões pelas dificuldades de comunicação, irritabilidade pela incompreensão 
familiar e o isolamento. 
Autoimagem negativa: vê-se como surdo, velho ou incapaz. 
 

Prevenção 
Designação de responsabilidade: momento de atribuição de responsabilidades para cada membro da equipe envolvido. 
Avaliação, gerenciamento e controle de riscos: etapa em que, a partir do conhecimento da situação de risco, são 
estabelecidas as metas a serem atingidas. 
Gerenciamento audiométrico: estabelece os procedimentos de avaliação audiológica e seguimento do trabalhador 
exposto ao ruído. 
Proteção auditiva: análise para escolha do tipo mais adequado de proteção auditiva individual para o trabalhador. 
Treinamento e programas educacionais: desenvolvimento de estratégias educacionais e divulgação dos resultados 
de cada etapa do programa. 
Auditoria do programa de controle: garante a contínua avaliação da eficácia das medidas adotadas. 
 
Fonte: PAOLESCHI, Bruno. CIPA: guia prático de segurança do trabalho. 1ª edição. São Paulo: Érica, 2009, página 107. 
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