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ATO 012: Edital de Análise de Recursos de Gabarito 
 

Apresentado o gabarito provisório, os(as) candidatos(as) interessados(as) apresentaram 
tempestivamente recurso(s) acatado(s) pela comissão. Assim, para melhor julgamento, manifestamos 
nosso parecer ao(s) item(ns) apontado(s) como conflitante(s). 
 

Questão: 01  Referência(s): 136  
Área: LÍNGUA PORTUGUESA: COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL (VESPERTINO) 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz 
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na 
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital), tampouco individualiza seus recursos e 
argumentos, por questões, conforme determinado pelo item 10.3.3 do Edital. 

Questão: 01  Referência(s): 394  

Área: LÍNGUA PORTUGUESA: COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (VESPERTINO) 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz 
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na 
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital), cabendo salientar que o que se encontra para 
avaliação é o texto e não os produtos que se encontram no supermercado. 

Questão: 13  Referência(s): 548  

Área: INFORMÁTICA BÁSICA: COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (VESPERTINO) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: A questão é clara e objetiva em citar “grandes arquivos”, onde o e-mail, em regra, 
possui limitação de tamanho de arquivos, necessitando de “quebras” de arquivos e outros meios de 
particionamento para o seu envio, restando deste modo unicamente o uso do FTP, para o enunciado 
da questão. 

Questão: 16  Referência(s): 240  
Área: GERAIS E ATUALIDADES: COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (MATUTINO) 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: A questão é clara em buscar a afirmativa correta para o enunciado, onde apenas 
a afirmativa “Pertence a microrregião de Erechim” encontra-se correta, sendo que o “Noroeste 
Gaúcho” é a mesorregião. 

Questão: 21  Referência(s): 136  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: OPERADOR DE EQUIPAMENTOS 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
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Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz 
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na 
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital), tampouco individualiza seus recursos e 
argumentos, por questões, conforme determinado pelo item 10.3.3 do Edital. 

Questão: 21 a 35  Referência(s): PROCEDIMENTO DE OFÍCIO   
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: OPERADOR DE EQUIPAMENTOS 
Procedimento: AJUSTE DE GABARITO 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Procedimento Efetuado: Desvinculado gabarito do cargo de operador de equipamentos e do 
motorista, em relação às questões de conhecimento específico (21 a 35), onde apesar das questões 
serem comuns aos dois cargos, tem ordem distintas de apresentação. 

Questão: 25  Referência(s): 151  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MOTORISTA 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz 
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na 
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital), uma vez que a apresentação das placas é 
suficiente para a sua análise e interpretação, devido a forma e seu conteúdo, sendo de fácil 
identificação. 

Questão: 31 Referência(s): 151  
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MOTORISTA 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz 
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na 
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital), uma vez que a apresentação das placas é 
suficiente para a sua análise e interpretação, devido a forma e seu conteúdo, sendo de fácil 
identificação. 

Questão: 22  Referência(s): 34 e 314  

Área: GERAIS E ATUALIDADES: COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (VESPERTINO) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz 
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na 
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital). 
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Questão: 27  Referência(s): 273  

Área: LEGISLAÇÃO GERAL: COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (MATUTINO) 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz 
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na 
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital). A assertiva “C” exprime um direito social e não 
fundamental, como diz o enunciado. 

Questão: 28  Referência(s): 35  
Área: LEGISLAÇÃO GERAL: COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (MATUTINO) 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz 
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na 
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital). A questão aborda um inciso em específico e não 
toda a constituição. 

Questão: 29  Referência(s): 190 e 645  
Área: LEGISLAÇÃO GERAL: COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (MATUTINO) 

Situação: DEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO CANCELADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Houve equívoco na transcrição da assertiva “A” que buscava a “Readaptação”, 
porém trouxe a “Adaptação”, perfazendo deste modo, duas assertivas corretas em relação ao 
enunciado, invalidando a questão. 

Questão: 34  Referência(s): 582  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FISCAL TRIBUTÁRIO 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: A opção II da questão traz como análise o disposto na Constituição Federal nos 
Artigos 23 e 30, em relação aos temas gerais e não faz uma análise específica de nenhum regramento 
da legislação municipal de Paulo Bento. 

Questão: 36 Referência(s): 592  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FISCAL TRIBUTÁRIO 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: A questão em tela perfaz o item do conteúdo programático: “Atributos do Ato 
Administrativo”, que incorpora todos as características do ato administrativo, inclusive, suas 
características e nomeação. 

 



 

 

 
 

Página 4  
 

Estado do Rio Grande do Sul 
Município de Paulo Bento 

Concurso Público n.º 01/2018 

Questão: 39 Referência(s): 190  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FISCAL TRIBUTÁRIO 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: A contribuição de melhoria tem competência comum entre as três esferas de 
governo, sendo deste modo, um tributo integrante do sistema tributário do Município de Paulo Bento, 
diferente da opção “D”, o imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato não 
oneroso, de bens imóveis, que é de competência exclusiva estadual. 

Questão: 40 Referência(s): 106 e 645  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FISCAL TRIBUTÁRIO 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: O conceito do lançamento homologado é extraído na íntegra do Art. 150 do CTN, 
enquanto o lançamento por declaração tem conceito distinto no Art. 147, diferindo, e muito do 
enunciado da questão. 

Questão: 44 Referência(s): 106 e 190  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FISCAL TRIBUTÁRIO 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: A questão busca especificamente o disposto no Art. 123 do CTM de Paulo 
Bento/RS, inexistindo neste dispositivo, qualquer tipo de menção à dispensa do cálculo de juros e 
multa, como traz a opção III, invalidando o seu conteúdo, permanecendo corretas apenas as opções 
I e II, representadas pela assertiva “B”. 

Questão: 50 Referência(s): 190  
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FISCAL TRIBUTÁRIO 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: A questão busca especificamente “Atos de Improbidade Administrativa que 
Causam Prejuízo ao Erário”, sendo representado unicamente pela opção “A” (Art. 10, VII), uma vez 
que os demais atos das opções “B”, “C” e “D” são Atos de Improbidade Administrativa que Importam 
Enriquecimento Ilícito, Art. 9º, V, III e VII. 

Questão: 32 Referência(s): 320  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: A questão busca tão 
somente o disciplinado no Art. 27, I da LDB e não todo o artigo. 

Questão: 34 Referência(s): 35  
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
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Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz 
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na 
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital). A questão aborda o item do conteúdo 
programático: Proposta Educacional do Município de Paulo Bento. 

Questão: 35 Referência(s): 559 e 35  
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz 
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na 
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital).  

Questão: 35 Referência(s): 320, 436 e 513    

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: A questão aborda o que é estabelecido no PME do Município de Paulo Bento/RS, 
com vigência no período que abrange os anos de 2015 a 2024 e não diretamente na LDB como 
explana o impetrante.  

Questão: 35 Referência(s): 35  
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz 
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na 
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital). A questão aborda o item do conteúdo 
programático: Proposta Educacional do Município de Paulo Bento. 

Questão: 39 Referência(s): 8 e 513  
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz 
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na 
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital). A questão aborda a educação especial em termos 
gerais e não buscando termo específico em qualquer dos itens apontados. 
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Questão: 43 Referência(s): 436  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: A questão aborda exclusivamente o Ciclo de Alfabetização e não o conjunto amplo 
como exposto pelo impetrante, restando, nesta ótica, apenas a opção I como correta. 

Questão: 44 Referência(s): 35  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz 
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na 
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital).  

Questão: 45 Referência(s): 35  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz 
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na 
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital), a questão é clara e objetiva, sendo a 
interpretação de texto parte da avaliação, sendo que os conceitos apresentados na opção I, não citam 
um termo legal em específico, mas sim a interpretação dos conceitos expostos na LDB. 

Questão: 47 Referência(s): 8  
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: A opção I traz todo seu conceito extraído dos Arts. 32 a 34 da LDB e em nenhum 
momento restringe o seu conteúdo ao exposto na opção (termos como somente, apenas, ...), sendo 
validado na íntegra o exposto na opção. 

Questão: 32 Referência(s): 522  
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CIRURGIÃO DENTISTA 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz 
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na 
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital).  
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Questão: 32 Referência(s): 114, 321 e 548    

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CIRURGIÃO DENTISTA 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: No contexto exposto já existe a cárie formada em diversos elementos dentários 
e a questão aborda que a análise deve ser efetuada diante do cenário, sendo deste modo, o uso 
racional de açúcar ineficaz ao caso clínico.  

Questão: 34 Referência(s): 295, 114  
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CIRURGIÃO DENTISTA 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz 
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na 
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital).  

Questão: 34 Referência(s): 42 e 522  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CIRURGIÃO DENTISTA 
Situação: DEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO CANCELADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Deferido: Existem literaturas conflitantes em relação ao tratamento de pacientes com 
diabetes melito não controlado e em relação hipertireoidismo (controlado ou não), inclusive com 
informações da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por seu 
(TelessaúdeRS-UFRGS), inexistindo desta forma, aplicação/tratamento uniforme para os casos 
apontados nas assertivas “A” e “C”, inviabilizando a questão.  

Questão: 35 Referência(s): 114  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CIRURGIÃO DENTISTA 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz 
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na 
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital). A questão é clara e objetiva em buscar a análise 
das características da periodontite apical aguda, sendo a interpretação de texto, parte da avaliação.  

Questão: 36 Referência(s): 522  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CIRURGIÃO DENTISTA 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: a questão busca avaliação 
em relação aos itens expostos e não busca elementos não citados em seu enunciado.  
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Questão: 37 Referência(s): 295 e 321  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CIRURGIÃO DENTISTA 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz 
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na 
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital).  

Questão: 37 Referência(s): 42, 114, 159, 170, 305, 307 e 548    

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CIRURGIÃO DENTISTA 
Situação: DEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO ALTERADA PARA A ASSERTIVA “A” 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Deferido: Houve equívoco na transcrição da assertiva correta, sendo apontada indevidamente 
como a opção “B”, quando na realidade o apontamento se faz para a assertiva “A”, indicada neste 
momento.  

Questão: 40 Referência(s): 522, 114  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CIRURGIÃO DENTISTA 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz 
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na 
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital). A questão pede a análise da evolução normal 
da oclusão verus perímetro do arco. 

Questão: 40 Referência(s): 548  
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CIRURGIÃO DENTISTA 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Na arcada inferior a relação entre perímetro do arco e a evolução normal da 
oclusão tende a diminuir, na arcada inferior, na transição da dentição decídua, conforme conceito 
extraído de diversas fontes, dentre elas Wheeler anatomia dental, fisiologia e oclusão (9a edição), 
Ortodontia Preventiva: Diagnóstico e Tratamento (Jorge Abrão, Alexandre Moro, Ricardo Fidos 
Horliana, Roberto Hideo Shimizu – 2014), SciELO - Scientific Electronic Library Online, dentre outras. 

Questão: 37 Referência(s): 295  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CIRURGIÃO DENTISTA 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz 
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na 
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital).  
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Questão: 41 Referência(s): 305, 321, 114 e 548    

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CIRURGIÃO DENTISTA 
Situação: DEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO ALTERADA PARA A ASSERTIVA “D” 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Deferido: Houve equívoco na transcrição da assertiva correta, sendo apontada indevidamente 
como a opção “A”, quando na realidade o apontamento se faz para a assertiva “D”, indicada neste 
momento, sendo que a “mancha rósea” trata-se do sinal clinico que pode identificar a doença indicada 
na opção “D”, não sendo, propriamente, a doença em si. 

Questão: 42 Referência(s): 295  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CIRURGIÃO DENTISTA 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz 
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na 
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital).  

Questão: 43 Referência(s): 42, 307, 114 e 548   
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CIRURGIÃO DENTISTA 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: A questão é clara em buscar uma análise do atual cenário econômico brasileiro e 
a consequente maior demanda no sistema único de saúde, em especial na opção II, onde o termo 
controverso “proibitivo” deve ser aplicado dentro do contexto, ou seja, diante da situação exposta, 
de crise econômica, sendo, inclusive a interpretação do texto, parte da avaliação.  

Questão: 47 Referência(s): 307  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CIRURGIÃO DENTISTA 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: A questão é clara em buscar o princípio organizativo, conforme exposto em 
seu enunciado.  

 

Questão: 49 Referência(s): 295  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CIRURGIÃO DENTISTA 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz 
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na 
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital).  
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Questão: 47 Referência(s): 34  

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz 
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na 
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital). A questão aborda o item do conteúdo 
programático: Proposta Educacional do Município de Paulo Bento. 

Questão: 48 Referência(s): 314  
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz 
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na 
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital). Impetrante não traz elemento algum de modo 
a trazer outra análise a questão, senão aquela apresentada no gabarito provisório. 

Questão: 50 Referência(s): 478  
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MÉDICO PEDIATRA 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.3 do Edital, em especial o 
apontamento de referência/bibliografia que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o 
previsto no Item 10.8 do Edital. Respondido para meros fins de despacho: Impetrante não traz 
nenhuma fonte, referência ou argumento de modo a permitir alguma avaliação, sendo indeferido na 
íntegra, sem análise de mérito (Item 10.8 do Edital). Impetrante não traz elemento algum de modo 
a trazer outra análise a questão, senão aquela apresentada no gabarito provisório, pois apesar da 
similaridade, ambas estão dentro do contexto de prova, inclusive em apresentações distintas. 

 

Paulo Bento/RS, 17 de julho de 2018. 
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