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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE PALMEIRA 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019 
 
CARGO: CONTADOR 
INSCRIÇÃO: 2288 
 
QUESTÃO 9 - GABARITO B 
Um edifício possui 5 andares e 4 apartamentos por andar. Em cada apartamento habitam 5 pessoas. É necessário a 

construção de um reservatório de água, neste condomínio, que tenha capacidade de atender o dobro do consumo 

diário dos moradores, supondo que cada tenha o consume diário de 150 litros de água. Considerndo que a base desse 

reservatório ocupará uma área de 20 m2, qual das alternativas representa a altura minima que deverá ter? 

a) 1,0 metro. 

b) 1,5 metros. 

c) 2,0 metros. 

d) 2,5 metros. 
 

DO PEDIDO 
Bom dia. A banca examinadora, respeitosamente, considerou na questão de número 09, a alternativa B 

correta. Entretanto, a questão apresenta erros de grafia que podem levar a uma interpretação equivocada 

por parte do candidato. "9) Um edifício possui 5 andares e 4 apartamentos por andar. Em cada 

apartamento habitam 5 pessoas. É necessário a construção de um reservatório de água, neste condomínio, 

que tenha capacidade de atender o dobro do consumo diário dos moradores, -supondo que cada tenha o 

consume diário de 150 litros de água(neste trecho há omissão de informação e erros de grafia). 

Considerndo que a base desse reservatório ocupará uma área de 20 m2, qual das alternativas representa a 

altura minima que deverá ter?" (neste trecho constam erros de grafia). Sendo assim, solicito a banca 

examinadora a anulação da questão. Obrigado. 
 

DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca pela anulação da questão, visto que o 
enunciado está incompleto, o que interfere na resolução da questão. 
 

CONCLUSÃO: ANULE-SE a questão. 
 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2019. 
 
 
CONCURSOS SS1 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE PALMEIRA 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019 
 

CARGO: CONTADOR 
INSCRIÇÃO: 2288 
 
QUESTÃO 26 - GABARITO A 
O departamento de Contabilidade de uma empresa que atua no comércio de ferramentas levantou as seguintes 
informações referentes ao mês de setembro de 2019: 
- Saldo remanescente do estoque em 31/08/2019: 400 unidades com valor unitário de R$ 90,00. 
- Aquisição de 150 unidades pelo valor de R$ 120,00 cada, em 05/09/2019. 
- Devolução de 30 unidades da aquisição realizada em 05/09/2019. 
- No dia 10/09/2019 foi realizada a venda de 240 unidades pelo valor unitário de R$ 200,00. 
- Aquisição de 80 unidades em 16/09/2019, sendo que o valor total da compra foi de R$ 8.000,00. 
- Venda de 300 unidades no dia 18/09/2019 pelo valor total de R$ 42.000,00. 
Informações adicionais: 
- Não há imposto a recuperar nas compras realizadas. 
- Não foram concedidos descontos sobre as vendas. 
- O imposto incidente sobre as vendas possui alíquota de 15%. 
- A empresa adota o método PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai) para mensurar o custo das suas vendas. 
- As despesas administrativas totalizaram R$ 20.000,00 no período. 
Assinale o valor do Lucro Bruto obtido no mês de setembro de 2019: 
a) R$ 8.500,00. 
b) R$ 22.000,00. 
c) R$ 28.500,00. 
d) R$ 42.000,00. 

 
DO PEDIDO 
A banca examinadora, respeitosamente, considerou a questão de número 26, a alternativa A correta. 

Entretanto, nenhuma das alternativas corresponde ao valor correto, como demonstrado na memória de 

cálculo a seguir: Receita Bruta.....................90.000,00. A entidade adota o método PEPS para mensurar os 

custos de seus estoques. Sendo assim, no dia 10/09/2019, foi realizado a venda de 240 unidades. Como 

haviam no estoque 400 unidades ao custo unitário de R$90,00 e foram vendidas 240 unidades, o custo das 

mercadorias vendidas neste dia foi de 240unx90= R$21.600,00. No dia 18/09/2019, foram vendidas 300 

unidades. Como restavam, ainda, 160 unidades ao custo unitário de R$90,00, o custo destas unidades 

vendidas fica valorada ao custo de R$14.400,00, 160unx90= R$14.400,00. Sendo assim, não restavam mais 

unidades em estoque ao custo unitário de R$90,00. Foram adquiridos 150 unidades ao custo unitário de R$ 

120,00, mas 30 unidades foram devolvidas. Sendo assim, o custo destas 120 unidades é de R$14.400,00, 

120unx120=14.400,00. Com isso, resta alocar,ainda, o custo das unidades restantes, ou seja, 20 unidades. 

No dia 16/09/2019, foram adquiridas 80 unidades ao custo total de R$8.000,00, que implica disser que cada 

unidade custa 8000/80=100, R$100,00. Assim, o custo destas 20 unidades vendidas é de R$2.000,00. O 

enunciado da questão menciona que a alíquota incidente sobre os impostos é de 15%, sobre as vendas. 

Sendo assim, como as vendas totalizaram R$90.000,00, e a alíquota dos impostos é de 15%, o custo dos 

impostos incidentes sobre as vendas foi de R$13.500,00. Com isso, a DRE, fica demonstrada da seguinte 

forma: Receita Bruta....90.000,00 - impostos 13.500,00 - CMV 52.400,00= Lucro Bruto de R$24.100,00. Com 

isso, solicito a anulação da questão. Obrigado. Base legal: Resolução n. CFC 1.185/09, Lei n. • 11.941/09, Lei 

6.404/76. 
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DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca pela anulação da presente questão, 
visto que a mesma não apresenta alternativa que contemple o valor correto, qual seja: 
 
Receita Bruta Total = 90.000,00 
Venda 1 = 240 * 200 =  48.000,00 
Venda 2 = 300  42.000,00 
Impostos = 90.000,00 * 15% = 13.500,00 
Custo Total: 52.400,00 
Venda 1 = 240 * 90 = 21.600 
Venda 2 = 160 * 90 + 120 * 120 + 20 * 100 = 30.800 
Lucro Bruto = 24.100,00 
90.000,00 
(13.500,00) 
(52.400,00) 
 

CONCLUSÃO: ANULE-SE a questão. 
 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2019. 
 
 
CONCURSOS SS1 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE PALMEIRA 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019 
 

CARGO: CONTADOR 
INSCRIÇÃO: 2296 
 
QUESTÃO 26 - GABARITO A 
O departamento de Contabilidade de uma empresa que atua no comércio de ferramentas levantou as seguintes 
informações referentes ao mês de setembro de 2019: 
- Saldo remanescente do estoque em 31/08/2019: 400 unidades com valor unitário de R$ 90,00. 
- Aquisição de 150 unidades pelo valor de R$ 120,00 cada, em 05/09/2019. 
- Devolução de 30 unidades da aquisição realizada em 05/09/2019. 
- No dia 10/09/2019 foi realizada a venda de 240 unidades pelo valor unitário de R$ 200,00. 
- Aquisição de 80 unidades em 16/09/2019, sendo que o valor total da compra foi de R$ 8.000,00. 
- Venda de 300 unidades no dia 18/09/2019 pelo valor total de R$ 42.000,00. 
Informações adicionais: 
- Não há imposto a recuperar nas compras realizadas. 
- Não foram concedidos descontos sobre as vendas. 
- O imposto incidente sobre as vendas possui alíquota de 15%. 
- A empresa adota o método PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai) para mensurar o custo das suas vendas. 
- As despesas administrativas totalizaram R$ 20.000,00 no período. 
Assinale o valor do Lucro Bruto obtido no mês de setembro de 2019: 
a) R$ 8.500,00. 
b) R$ 22.000,00. 
c) R$ 28.500,00. 
d) R$ 42.000,00. 

 
DO PEDIDO 
QUESTÃO Nº 26 A questão deve ser anulada porque não contém a resposta correta entre as opções dadas. 

Isso porque o valor do Lucro Bruto corresponde ao valor de R$ 24.100,00, conforme demonstrado abaixo: 

DRE RECEITA OPERACIONAL BRUTA 90.000,00 (48.000,00 + 42.000,00) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 

Impostos 13.500,00 (15% sobre as vendas) (=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 76.500,00 (-) CUSTO DOS 

PRODUTOS VENDIDOS 52.400,00 (21.600,00 + 14.400,00 + 14.400,00 + 2.000,00) (=) LUCRO BRUTO 

24.100,00 Conforme o artigo 187 da Lei 6.404/76: Art. 187. A demonstração do resultado do exercício 

discriminará: I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os 

impostos; II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro 

bruto; A questão informou que os impostos sobre as vendas eram na alíquota de 15%. Já as vendas 

totalizaram R$ 90.000,00 (duas vendas: 240 e 300 unidades). O cálculo do CPV foi feito utilizando o critério 

PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair). Ressalta-se que a devolução de compras, independentemente do 

critério de valoração de estoques adotado, deve ser feito sempre pelo valor de entrada, no caso, a compra 

foi realizada no dia 05/09/2019 pelo valor unitário de R$ 120,00, restando portanto, 120 unidades das 150 

inicialmente compradas. Abaixo segue o cálculo do CPV: 10/09/2019 Venda de Mercadorias (240 unidades) 

240 x 90,00 = 21.600,00 18/09/2019 Venda de Mercadorias (300 unidades) 160 x 90,00 = 14.400,00 120 x 

120,00 = 14.400,00 20 x 100,00 = 2.000,00 Total CPV = R$ 52.400,00 Portanto, a questão deve ser anulada 

porque a resposta correta é R$ 24.100,00 e não consta essa opção de resposta entre as alternativas dadas. 
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DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca pela anulação da presente questão, 
visto que a mesma não apresenta alternativa que contemple o valor correto, qual seja: 
 
Receita Bruta Total = 90.000,00 
Venda 1 = 240 * 200 =  48.000,00 
Venda 2 = 300  42.000,00 
Impostos = 90.000,00 * 15% = 13.500,00 
Custo Total: 52.400,00 
Venda 1 = 240 * 90 = 21.600 
Venda 2 = 160 * 90 + 120 * 120 + 20 * 100 = 30.800 
Lucro Bruto = 24.100,00 
90.000,00 
(13.500,00) 
(52.400,00) 
 

CONCLUSÃO: ANULE-SE a questão. 
 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2019. 
 
 
CONCURSOS SS1 
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INSCRIÇÃO: 2296 
 
QUESTÃO 29 - GABARITO D 
Assinalar a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas abaixo:  
Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a 
qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de 
educação, saúde e segurança, estará vedado quando a despesa total com pessoal do órgão ou Poder exceder a 
___________________ do limite previsto. 
A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício 
financeiro e estará proibida ___________________. 
Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá 
ser a ele reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco 
por cento) no primeiro. Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido estará proibido de realizar 
operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do 
principal atualizado da dívida mobiliária e ___________________. 
a) 90% (noventa por cento) – no primeiro ano do mandato – de obter garantia, direta ou indireta, de outro ente. 
b) 90% (noventa por cento) – no primeiro ano do mandato – obterá resultado primário necessário à recondução da 
dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho. 
c) 95% (noventa e cinco por cento) – no último ano do mandato – de obter garantia, direta ou indireta, de outro ente. 
d) 95% (noventa e cinco por cento) – no último ano do mandato – obterá resultado primário necessário à recondução 
da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho. 

 
DO PEDIDO 
QUESTÃO Nº 29 A questão deve ser anulada porque a forma como ela foi reescrita alterou o significado do 
texto. Isso porque ao ser retirado os dois pontos após a palavra “incorrido”, o sentido da frase ficou 
completamente alterado, passando a significar como sendo proibido fazer as duas coisas, ou seja, proibido 
realizar operação de crédito e também obter resultado primário necessário. Vejamos: A íntegra da LRF diz 
que: Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um 
quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subseqüentes, reduzindo o excedente em 
pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro. § 1o Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele 
houver incorrido: I - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por 
antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária; II - obterá 
resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, 
limitação de empenho, na forma do art. 9o. Cumpre ressaltar ainda que não se trata de mera interpretação 
de questão, porque com a reescrita do texto mediante a pontuação empregada pela banca, o significado 
passou a ser de proibição para ambos os itens, quando na verdade apenas o primeiro é com sentido de 
proibição e o segundo com sentido de obrigação. Tanto que ao encaixar a parte faltante no texto, a frase 
ficaria assim: Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um 
quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subseqüentes, reduzindo o excedente em 
pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro. Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver 
incorrido estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de 
receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária e obterá resultado 
primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de 
empenho, na forma do art. 9o. Quando se submete ao exame de um concurso público, o candidato analisa 
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todos os pormenores da questão, para não cair em “pegadinha”. Nesse caso, a pontuação utilizada pela 
banca para a reescrita do texto alterou o seu significado, devendo portanto, ser anulada a questão. 
 

DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue: 
 
Candidato alega que a disposição do texto prejudicou o entendimento e impossibilitou a resolução da 
questão. Os argumentos apresentados não merecem prosperar, uma vez que o texto apresentado está 
plenamente de acordo com a legislação.  
 
O fato de não ter sido apresentado por itens separados, não altera o entendimento. O texto está 
plenamente compreensível e não resulta em qualquer prejuízo no seu entendimento.  
 
Ficou claro que, caso o limite tenha sido ultrapassado, enquanto perdurar o excesso, o ente estará proibido 
de realizar operação de crédito e deverá obter resultado primário necessário para recondução do 
endividamento ao limite. 

 
Portanto, somente a alternativa D contempla a resposta correta. 
 
CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar. 

 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2019. 
 
 
CONCURSOS SS1 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE PALMEIRA 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019 
 
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 
INSCRIÇÃO: 2378 
 
TEXTO 

A Metamorfose 
Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado num ser humano. Começou a mexer-se e viu 

que só tinha quatro patas, que eram grandes, pesadas e de articulação difícil. Não tinha mais antenas. Quis emitir um 
som de surpresa e, sem querer, deu um grunhido. As outras baratas fugiram aterrorizadas para _____ do móvel. Ela 
quis segui-las, mas não coube atrás do móvel. O seu pensamento foi: "Que horror... Preciso acabar com essas 
baratas..." 

Pensar, para a ex-barata, era uma novidade. Antigamente, ela seguia seu instinto. Agora, precisava raciocinar. 
Adotou um nome: Vandirene. Mais tarde, descobriu que só um nome não bastava. A que classe pertencia?... 

Tinha educação?.... Referências?... Conseguiu a muito custo um emprego como faxineira. Sua experiência de barata 
dava acesso a sujeiras mal suspeitadas. Era uma boa faxineira. 

Difícil era ser gente... Precisava comprar comida e o dinheiro não chegava. As baratas se acasalam num roçar 
de antenas, mas os seres humanos não. Conhecem-se, namoram, brigam, fazem as pazes, resolvem se casar, hesitam. 
Será que o dinheiro vai dar? Conseguir casa, móveis, eletrodomésticos, roupa de cama, mesa e banho. 

Vandirene acordou, um dia, e viu que tinha se transformado novamente em barata. Seu penúltimo 
pensamento humano foi: “Meu Deus!... A casa foi _______ há dois dias!...”. Depois, desceu pelo pé da cama e correu 
para o canto de um móvel. Não pensava em nada mais. Era puro instinto. Morreu cinco minutos depois, mas foram os 
cinco minutos mais felizes de sua vida. 

Kafka não significa nada para as baratas. 
Texto adaptado. 

https://lingua.com/pt/portugues/leitura/tempo/ 

QUESTÃO 2 - GABARITO B 
O texto traz significativas reflexões, e mostra que o autor narra a história com um tom: 
a) Deprimido. 
b) Irônico. 
c) Dramático. 
d) Preocupado. 

 
DO PEDIDO 
Questionamento em relação ao gabarito da questão número 2. Resposta correta no gabarito é a letra B, 

irônico. Entretanto a resposta deveria ser dramático, letra C, porque drama por sua definição no dicionário 

é "peça teatral de tom menos pesado que a tragédia, onde o cômico pode se misturar ao trágico", de 

acordo com o dicionário online da língua portuguesa: 

https://www.dicio.com.br/drama/#:~:targetText=Significado%20de%20Drama,que%20h%C3%A1%20agita

%C3%A7%C3%A3o%20ou%20tumulto. Portanto a tragédia como elemento conclusivo de um texto, como no 

próprio texto da questão é próprio de narrativas dramáticas. O próprio texto em si pode ser perfeitamente 

interpretado como um texto em que retrata o drama da existência humana, com todos os seus problemas. 

Ao concluir que Kafka não significa nada para as baratas, pode-se entender como um texto dramático, pois 

o desfecho de um drama geralmente é a reflexão sobre a tragédia do drama, no caso como se encerra a 

vida da barata.  
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DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue: 
 

Há várias passagens do texto que mostram que a ironia está bastante presente. O texto não possui teor 

dramático. Por vezes, apresenta tom cômico, mas não trágico. Os fatos trágicos da história são narrados 

com ironia e comicidade. 
 

O texto não consiste em uma obra de Kafka. Ele foi escrito, certamente, com base em Metamorfose; 

contudo, está muito distante do estilo do autor. Inclusive, nessa crônica, é a barata que se transforma em 

humano, e não o contrário, como na obra de Kafka. 
 

Ratifica-se a alternativa “B”. 
 

CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar. 
 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2019. 
 
 
CONCURSOS SS1 
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CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 
INSCRIÇÃO: 2148 
 
TEXTO 

A Metamorfose 
Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado num ser humano. Começou a mexer-se e viu 

que só tinha quatro patas, que eram grandes, pesadas e de articulação difícil. Não tinha mais antenas. Quis emitir um 
som de surpresa e, sem querer, deu um grunhido. As outras baratas fugiram aterrorizadas para _____ do móvel. Ela 
quis segui-las, mas não coube atrás do móvel. O seu pensamento foi: "Que horror... Preciso acabar com essas 
baratas..." 

Pensar, para a ex-barata, era uma novidade. Antigamente, ela seguia seu instinto. Agora, precisava raciocinar. 
Adotou um nome: Vandirene. Mais tarde, descobriu que só um nome não bastava. A que classe pertencia?... 

Tinha educação?.... Referências?... Conseguiu a muito custo um emprego como faxineira. Sua experiência de barata 
dava acesso a sujeiras mal suspeitadas. Era uma boa faxineira. 

Difícil era ser gente... Precisava comprar comida e o dinheiro não chegava. As baratas se acasalam num roçar 
de antenas, mas os seres humanos não. Conhecem-se, namoram, brigam, fazem as pazes, resolvem se casar, hesitam. 
Será que o dinheiro vai dar? Conseguir casa, móveis, eletrodomésticos, roupa de cama, mesa e banho. 

Vandirene acordou, um dia, e viu que tinha se transformado novamente em barata. Seu penúltimo 
pensamento humano foi: “Meu Deus!... A casa foi _______ há dois dias!...”. Depois, desceu pelo pé da cama e correu 
para o canto de um móvel. Não pensava em nada mais. Era puro instinto. Morreu cinco minutos depois, mas foram os 
cinco minutos mais felizes de sua vida. 

Kafka não significa nada para as baratas. 
Texto adaptado. 

https://lingua.com/pt/portugues/leitura/tempo/ 

QUESTÃO 2 - GABARITO B 
O texto traz significativas reflexões, e mostra que o autor narra a história com um tom: 
a) Deprimido. 
b) Irônico. 
c) Dramático. 
d) Preocupado. 

 
DO PEDIDO 
Olá, meu recurso refere-se a questão Número 2, de língua portuguesa. 2) O texto traz significativas reflexões, 
e mostra que o autor narra a história com um tom: sendo a resposta dada como certa a letra B( irônico ), 
pois bem, analisando a síntese do texto de forma profunda, e observando todas as narrativas do autor, pode-
se muito bem, ser dada como certa, a resposta onde diz que o texto foi narrado com um tom dramático, 
sendo assim, a alternativa correta poderia ser também a letra C( dramático ). Pode-se dar tipos diferentes de 
interpretações para este texto adaptado, sendo possível interpretá-lo como, dramático, iônico e até mesmo 
deprimente, uma vez que as obras de Kafka costumam ser e conter um grande cunho de dramatização. Uma 
questão que resultara em diferentes resultados, dependendo de quem a leia e interprete fica distante de um 
princípio justo. Sendo assim peço a anulação da questão número 2. Obrigado. 
 

DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue: 
 

http://www.concursosss1.com.br/
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Há várias passagens do texto que mostram que a ironia está bastante presente. O texto não possui teor 

dramático. Por vezes, apresenta tom cômico, mas não trágico. Os fatos trágicos da história são narrados 

com ironia e comicidade. 

 

O texto não consiste em uma obra de Kafka. Ele foi escrito, certamente, com base em Metamorfose; 

contudo, está muito distante do estilo do autor. Inclusive, nessa crônica, é a barata que se transforma em 

humano, e não o contrário, como na obra de Kafka. 

 

Ratifica-se a alternativa “B”. 

 
CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar. 

 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2019. 
 
 
CONCURSOS SS1 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE PALMEIRA 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019 
 
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 
INSCRIÇÃO: 2378 
 
TEXTO 

A Metamorfose 
Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado num ser humano. Começou a mexer-se e viu 

que só tinha quatro patas, que eram grandes, pesadas e de articulação difícil. Não tinha mais antenas. Quis emitir um 
som de surpresa e, sem querer, deu um grunhido. As outras baratas fugiram aterrorizadas para _____ do móvel. Ela 
quis segui-las, mas não coube atrás do móvel. O seu pensamento foi: "Que horror... Preciso acabar com essas 
baratas..." 

Pensar, para a ex-barata, era uma novidade. Antigamente, ela seguia seu instinto. Agora, precisava raciocinar. 
Adotou um nome: Vandirene. Mais tarde, descobriu que só um nome não bastava. A que classe pertencia?... 

Tinha educação?.... Referências?... Conseguiu a muito custo um emprego como faxineira. Sua experiência de barata 
dava acesso a sujeiras mal suspeitadas. Era uma boa faxineira. 

Difícil era ser gente... Precisava comprar comida e o dinheiro não chegava. As baratas se acasalam num roçar 
de antenas, mas os seres humanos não. Conhecem-se, namoram, brigam, fazem as pazes, resolvem se casar, hesitam. 
Será que o dinheiro vai dar? Conseguir casa, móveis, eletrodomésticos, roupa de cama, mesa e banho. 

Vandirene acordou, um dia, e viu que tinha se transformado novamente em barata. Seu penúltimo 
pensamento humano foi: “Meu Deus!... A casa foi _______ há dois dias!...”. Depois, desceu pelo pé da cama e correu 
para o canto de um móvel. Não pensava em nada mais. Era puro instinto. Morreu cinco minutos depois, mas foram os 
cinco minutos mais felizes de sua vida. 

Kafka não significa nada para as baratas. 
Texto adaptado. 

https://lingua.com/pt/portugues/leitura/tempo/ 

QUESTÃO 6 - GABARITO B 
Considerando as formas como o trecho abaixo foi reescrito, de acordo com a coerência, a coesão e o significado 
contextual, analisar os itens que seguem: 
“Será que o dinheiro vai dar? Conseguir casa, móveis, eletrodomésticos, roupa de cama, mesa e banho.”  (linhas 13 e 
14). 
I - Será que o dinheiro vai dar: conseguir casa, móveis, eletrodomésticos, roupa de cama, mesa e banho. 
II - Será que o dinheiro vai conseguir dar casa, móveis, eletrodomésticos, roupa de cama, mesa e banho? 
III - Será que conseguir casa, móveis, eletrodomésticos, roupa de cama, mesa e banho vai ser possível com esse 
dinheiro? 
IV - Vai dar para conseguir casa, móveis, eletrodomésticos, roupa de cama, mesa e banho com o dinheiro? Será? 
Quais estão corretos? 
a) Somente o itens I e II. 
b) Somente os itens III e IV. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Somente os itens II, III e IV. 

 
DO PEDIDO 
Questão número 6, resposta correta no gabarito letra B, dá como errada a preposição II e como corretas as 
preposições III e IV. Entretanto a preposição II em nada difere com a III e a IV. Na preposição IV temos "vai 
dar para conseguir... com o dinheiro?" e na preposição II temos "será que o dinheiro vai conseguir dar", as 
mesmas palavras mas em ordens diferentes, com o mesmo significado. A mesma coisa com a preposição III, 
em que consta "Será que... vai ser possível com esse dinheiro?", a palavra "possível" não aparece na 
preposição original, porém a questão julga como correta, na preposição II temos a mesma ideia de 

http://www.concursosss1.com.br/
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possibilidade, se o dinheiro irá ser possível, ou se vai dar para conseguir com o dinheiro como: "vai dar para 
conseguir... com o dinheiro?". Portanto a resposta correta deveria ser a letra D. 
 

DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue: 
 
No trecho original do texto, o sintagma “vai dar” tem o sentido de “será suficiente”, “vai possibilitar”.  
Assim, nos itens III e IV, respectivamente, “vai ser possível” e “Vai dar para conseguir” são sintagmas que 
mantêm o sentido do trecho original, além de estarem escritos de forma coerente e coesa. 
 
No item I, a sentença “Será que o dinheiro vai dar: conseguir casa...” apresenta o sinal de dois pontos. 
Contudo, com seu uso, falta elemento coesivo entre as frases. No lugar de “dois pontos” deveria, por 
exemplo, ser usada a preposição “para”. 
 
No item II, o verbo “dar” assume o sentido de “oferecer”, “entregar”, “fornecer”. Com essas acepções, o 
trecho muda o sentido original. 
 
Ratifica-se o gabarito original “B”. 
 
CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar. 

 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2019. 
 
 
CONCURSOS SS1 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE PALMEIRA 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019 
 
CARGO: FARMACÊUTICO 
INSCRIÇÃO: 2226 
 
QUESTÃO 11 - GABARITO A 
O valor de uma determinada ação na bolsa de valores teve aumento de 6% e passou a valer R$ 22,45. Podemos 

afirmar que, antes do aumento, essa mesma ação valia: 

a) R$ 21,18. 

b) R$ 21,10. 

c) R$ 21, 03. 

d) R$ 20,98. 

 
DO PEDIDO 
Solicito a alteração de gabarito da questão número 11 da prova de farmacêutico, pois se diminuirmos 6% de 

21,45 o resultado é 21,10. Portanto podemos afirmar que antes do aumento a ação tinha o valor de 21,10. 

Sendo a letra B a reposta correta. 
 

DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue: 
 
Soluciona-se a questão com uso de uma simples regra de três: 
R$ 22,45 --- 106% 
X --- 100% 
Procedendo o cálculo chegamos ao valor R$ 21,18. 
 
CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar. 

 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2019. 
 
 
CONCURSOS SS1 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE PALMEIRA 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019 
 
CARGO: FISCAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
INSCRIÇÃO: 2440 
 
QUESTÃO 9 - GABARITO B 
Um edifício possui 5 andares e 4 apartamentos por andar. Em cada apartamento habitam 5 pessoas. É necessário a 

construção de um reservatório de água, neste condomínio, que tenha capacidade de atender o dobro do consumo 

diário dos moradores, supondo que cada tenha o consume diário de 150 litros de água. Considerndo que a base desse 

reservatório ocupará uma área de 20 m2, qual das alternativas representa a altura minima que deverá ter? 

a) 1,0 metro. 

b) 1,5 metros. 

c) 2,0 metros. 

d) 2,5 metros. 
 

DO PEDIDO 
Prezado examinador, entendo que no cargo em questão há um equívoco no gabarito da questão 9, uma vez 
que o texto deixa dúvidas se a questão pede em relação ao andar, apartamentos ou pessoas, senão 
vejamos os três trechos: Texto original (Linha 5 e 6) .....supondo que cada .........tenha o consume diário de 
150 litros de água. Opção 01: .....supondo que cada ANDAR tenha o consume diário de 150 litros de água. 
Opção 02: .....supondo que cada APARTAMENTO tenha o consume diário de 150 litros de água. Opção 03: 
.....supondo que cada PESSOA tenha o consume diário de 150 litros de água. Com isso temos três 
possibilidades de cálculos possíveis, quais nos dará três resultados diferentes, até mesmo que não estejam 
nas opções. Pede anulação da questão. 
 

DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca pela anulação da questão, visto que o 
enunciado está incompleto, o que interfere na resolução da questão. 
 

CONCLUSÃO: ANULE-SE a questão. 
 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2019. 
 
 
CONCURSOS SS1 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE PALMEIRA 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019 
 
CARGO: FISCAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
INSCRIÇÃO: 2015 
 
QUESTÃO 22 - GABARITO C 
O acesso à informação de que trata a Lei nº 12.527/2011 compreende, entre outros, os direitos de obter informação: 
I - Contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, desde que 
recolhidos a arquivos públicos. 
II - Sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços. 
III - Pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos 
administrativos. 
IV - Produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos 
ou entidades, exceto quando esse vínculo já tenha cessado. 
Estão CORRETOS: 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens I e IV. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente os itens II e IV 

 
DO PEDIDO 
Questão 22 - O acesso à informação de que trata a Lei nº 12.527/2011 compreende, entre outros, os 
direitos de obter informação: I - Contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus 
órgãos ou entidades, desde que recolhidos a arquivos públicos. II - Sobre atividades exercidas pelos órgãos e 
entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços. III - Pertinente à administração do 
patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos. IV - Produzida ou 
custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou 
entidades, exceto quando esse vínculo já tenha cessado. Estão CORRETOS: a) Somente os itens I e III. b) 
Somente os itens I e IV. c) Somente os itens II e III. d) Somente os itens II e IV. Discordo do item II da questão 
ser correto, como aponta o gabarito. De acordo com a lei 12.527/11, Art. 1º é citado quem se subordina ao 
regime desta lei, sendo: “I - os órgãos PÚBLICOS integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, 
Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público; II - as autarquias, as 
fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios”. E não sendo público, no “Art. 2º 
Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, 
para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante 
subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros 
instrumentos congêneres”. Em momento algum foi citado a palavra público e não especificado como no 
artigo 2º no caso de ser privado, está somente escrito “II - Sobre atividades exercidas pelos órgãos e 
entidades”, não diferenciando a natureza dos órgãos e entidades. 
 
DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue: 
 
A presente questão foi elaborada com base na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso 
a informações, Artigo 7º: 

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: 
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I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser 
encontrada ou obtida a informação almejada; 
II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, 
recolhidos ou não a arquivos públicos; 
III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo 
com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado; 
IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; 
V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, 
organização e serviços; 
VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, 
contratos administrativos; e [grifo nosso] 

 

Analisando os itens apresentados, temos: 
 
Item I: Contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, desde que 
recolhidos a arquivos públicos. 

De acordo com o Artigo 7º, inciso II, o item I está incorreto. 
 
Item II: Sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e 
serviços. 
Item III: Pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos 
administrativos. 

Observando os itens II e III da questão, podemos verificar expressam literalmente as disposições do Artigo 
7º - incisos V e VI, acima colado, desta forma os itens estão corretos. 
 
Item IV: Produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus 
órgãos ou entidades, exceto quando esse vínculo já tenha cessado. 

O item IV está em desacordo com o inciso III do Artigo 7º, portanto, o item está incorreto. 
 

Isto posto, na presente questão somente os itens II e III estão corretos e de acordo com a Lei nº 
12.527/2011. 
 
CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar. 

 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2019. 
 
 
CONCURSOS SS1 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE PALMEIRA 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019 
 
CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 
INSCRIÇÃO: 2094 
 
QUESTÃO 9 - GABARITO B 
Um edifício possui 5 andares e 4 apartamentos por andar. Em cada apartamento habitam 5 pessoas. É necessário a 

construção de um reservatório de água, neste condomínio, que tenha capacidade de atender o dobro do consumo 

diário dos moradores, supondo que cada tenha o consume diário de 150 litros de água. Considerndo que a base desse 

reservatório ocupará uma área de 20 m2, qual das alternativas representa a altura minima que deverá ter? 

a) 1,0 metro. 

b) 1,5 metros. 

c) 2,0 metros. 

d) 2,5 metros. 
 

DO PEDIDO 
Venho por meio deste interpor recurso contra a questão de número 09, com peso 2.0, a qual versava sobre 
Raciocinio lógico matemático, conforme edital, da prova de Fiscal de tributos, pelas razões a seguir. I- o 
enunciado da questão 09, na frase " supondo que cada tenha o consume diário de 150 litros de água", não 
esta de acordo com as regras da lingua potuguesa, uma vez que, induz o candidato a erro, tendo em vista 
que, não deixa claro se é cada apartamento, andar ou pessoas que consomem 150 litros de água 
diariamente. II- no caso em comento fica evidente o vício na questão, uma vez que, não foi elaborada de 
forma clara e objetiva, conforme determina a legislação, vale ressaltar o julgado do Tribunal do Estado de 
Santa Catarina, Apelação Cível n. 0308081-88.2016.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Luiz Fernando Boller, 
Primeira Câmara de Direito Público, j. 31-10-2017, o qual esclarece que as questões de concurso devem sem 
elaboradas de forma clara e objetiva, não podendo levar o candidato a erro. III - Portanto, diante de todo o 
exposto, requer-se a revisão da questão, e posteriormente, a anulação da questão de numero 09, assunto 
raciocinio logico matematico, da prova de Fiscal de Tributos, para majorar a pontuação da candidata 
acrescentando o peso previsto no edital (2,0), alcançando a pontuação de 62. Termos em que, pede 
deferimento. 
 

DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca pela anulação da questão, visto que o 
enunciado está incompleto, o que interfere na resolução da questão. 
 

CONCLUSÃO: ANULE-SE a questão. 
 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2019. 
 
 
CONCURSOS SS1 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE PALMEIRA 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019 
 
CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 
INSCRIÇÃO: 2072 
 
QUESTÃO 21 - GABARITO C 
De acordo com a Lei nº 8.429/1992, em relação a declaração de bens, assinalar a alternativa INCORRETA: 
a) A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que 
compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. 
b) A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de 
bens e valores patrimoniais, localizado no País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores 
patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do 
declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. 
c) A declaração de bens será semestralmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do 
mandato, cargo, emprego ou função. 
d) Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente 
público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa. 

 
DO PEDIDO 
A QUESTÃO 21 ESTÁ ERRADA E DEVE SER TROCADO O GABARITO PELA ALTERNATIVA ''A'' CONFORME 
DESCREVE=Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de 
declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de 
pessoal competente. DO SITE DO PLANALTO https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1992/lei-8429-2-
junho-1992-357452-normaatualizada-pl.html. NO GABARITO FOI APONTADA A ALTERNATIVA ''C'''.GRIFE-SE 
O TERMO ANUALMENTE COMO CORRETO EM TROCA DO TERMO SEMESTRALMENTE DA ALTERNATIVA ''C'' 
EQUIVOCADO. 
 
DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue: 
 
A presente questão foi elaborada com base na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e solicita em seu 
enunciado a alternativa INCORRETA. 
 
De acordo com a Lei nº 8.429/1992, temos: 

CAPÍTULO IV 
Da Declaração de Bens 
Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens 
e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente.   
§ 1° A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra 
espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os 
bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a 
dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. 
§ 2º A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do 
mandato, cargo, emprego ou função. 
§ 3º Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o 
agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar 
falsa. 
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§ 4º O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia 
da Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, 
com as necessárias atualizações, para suprir a exigência contida no caput e no § 2° deste artigo. 

 

Analisando as alternativas apresentadas, temos: 
 
Na alternativa A: 
A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que 
compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. 

Portanto, está correta e de acordo com o Artigo 13 supracitado. 
 
Na alternativa C: 
A declaração de bens será semestralmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do 
mandato, cargo, emprego ou função. 

De acordo com o Artigo 13, §2º, a declaração de bens será anualmente atualizada e não semestralmente 
como constou na alternativa C.  
 
Portanto, a alternativa C está incorreta e contempla o enunciado da questão. 
 
CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar. 

 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2019. 
 
 
CONCURSOS SS1 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE PALMEIRA 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019 
 
CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 
INSCRIÇÃO: 2319 
 
QUESTÃO 22 - GABARITO C 
O acesso à informação de que trata a Lei nº 12.527/2011 compreende, entre outros, os direitos de obter informação: 
I - Contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, desde que 
recolhidos a arquivos públicos. 
II - Sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços. 
III - Pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos 
administrativos. 
IV - Produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos 
ou entidades, exceto quando esse vínculo já tenha cessado. 
Estão CORRETOS: 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens I e IV. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente os itens II e IV 

 
DO PEDIDO 
Questão 22 - O acesso à informação de que trata a Lei nº 12.527/2011 compreende, entre outros, os 
direitos de obter informação: I - Contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus 
órgãos ou entidades, desde que recolhidos a arquivos públicos. II - Sobre atividades exercidas pelos órgãos e 
entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços. III - Pertinente à administração do 
patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos. IV - Produzida ou 
custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou 
entidades, exceto quando esse vínculo já tenha cessado. Estão CORRETOS: a) Somente os itens I e III. b) 
Somente os itens I e IV. c) Somente os itens II e III. d) Somente os itens II e IV. Discordo do item II da questão 
ser correto, como aponta o gabarito na alternativa c. De acordo com a lei 12.527/11, Art. 1º é citado quem 
se subordina ao regime desta lei, sendo: “I - os órgãos PÚBLICOS integrantes da administração direta dos 
Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público; II - as 
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios”. E não 
sendo público, no “Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas sem 
fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do 
orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, 
ajustes ou outros instrumentos congêneres”. Em momento algum foi citado a palavra público e não 
especificado como no artigo 2º no caso de ser privado, está somente escrito “II - Sobre atividades exercidas 
pelos órgãos e entidades”, não diferenciando a natureza dos órgãos e entidades. 
 
DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue: 
 
A presente questão foi elaborada com base na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso 
a informações, Artigo 7º: 

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: 
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I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser 
encontrada ou obtida a informação almejada; 
II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, 
recolhidos ou não a arquivos públicos; 
III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo 
com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado; 
IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; 
V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, 
organização e serviços; 
VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, 
contratos administrativos; e [grifo nosso] 

 

Analisando os itens apresentados, temos: 
 
Item I: Contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, desde que 
recolhidos a arquivos públicos. 

De acordo com o Artigo 7º, inciso II, o item I está incorreto. 
 
Item II: Sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e 
serviços. 
Item III: Pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos 
administrativos. 

Observando os itens II e III da questão, podemos verificar expressam literalmente as disposições do Artigo 
7º - incisos V e VI, acima colado, desta forma os itens estão corretos. 
 
Item IV: Produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus 
órgãos ou entidades, exceto quando esse vínculo já tenha cessado. 

O item IV está em desacordo com o inciso III do Artigo 7º, portanto, o item está incorreto. 
 

Isto posto, na presente questão somente os itens II e III estão corretos e de acordo com a Lei nº 
12.527/2011. 
 
CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar. 

 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2019. 
 
 
CONCURSOS SS1 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE PALMEIRA 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019 
 
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 
INSCRIÇÃO: 2058 
 
QUESTÃO 9 - GABARITO B 
Um edifício possui 5 andares e 4 apartamentos por andar. Em cada apartamento habitam 5 pessoas. É necessário a 

construção de um reservatório de água, neste condomínio, que tenha capacidade de atender o dobro do consumo 

diário dos moradores, supondo que cada tenha o consume diário de 150 litros de água. Considerndo que a base desse 

reservatório ocupará uma área de 20 m2, qual das alternativas representa a altura minima que deverá ter? 

a) 1,0 metro. 

b) 1,5 metros. 

c) 2,0 metros. 

d) 2,5 metros. 
 

DO PEDIDO 
Venho por meio deste interpor recurso contra a questão de número 09, com peso 2.0, a qual versava sobre 
Raciocinio lógico matemático, conforme edital, da prova de Fiscal de tributos, pelas razões a seguir. I- o 
enunciado da questão 09, na frase " supondo que cada tenha o consume diário de 150 litros de água", não 
esta de acordo com as regras da lingua potuguesa, uma vez que, induz o candidato a erro, tendo em vista 
que, não deixa claro se é cada apartamento, andar ou pessoas que consomem 150 litros de água 
diariamente. II- no caso em comento fica evidente o vício na questão, uma vez que, não foi elaborada de 
forma clara e objetiva, conforme determina a legislação, vale ressaltar o julgado do Tribunal do Estado de 
Santa Catarina, Apelação Cível n. 0308081-88.2016.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Luiz Fernando Boller, 
Primeira Câmara de Direito Público, j. 31-10-2017, o qual esclarece que as questões de concurso devem sem 
elaboradas de forma clara e objetiva, não podendo levar o candidato a erro. III - Portanto, diante de todo o 
exposto, requer-se a revisão da questão, e posteriormente, a anulação da questão de numero 09, assunto 
raciocinio logico matematico, da prova de Fiscal de Tributos, para majorar a pontuação da candidata 
acrescentando o peso previsto no edital (2,0), alcançando a pontuação de 62. Termos em que, pede 
deferimento. 
 

DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca pela anulação da questão, visto que o 
enunciado está incompleto, o que interfere na resolução da questão. 
 

CONCLUSÃO: ANULE-SE a questão. 
 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2019. 
 
 
CONCURSOS SS1 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE PALMEIRA 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019 
 
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 
INSCRIÇÃO: 2058 
 
QUESTÃO 24 - GABARITO B 
De acordo com RIISPOA, analisar a sentença abaixo: 
É proibida a matança de qualquer animal que não tenha permanecido pelo menos 12 (doze) horas em descanso, jejum 
e dieta hídrica nos depósitos do estabelecimento (1ª parte). O período de repouso pode ser reduzido, quando o 
tempo de viagem não for superior a 2 (duas) horas e os animais procedam de campos próximos, mercados ou feiras, 
sob controle sanitário permanente; o repouso, porém, em hipótese alguma, deve ser inferior a 6 (seis) horas (2ª 
parte). 
A sentença está: 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

DO PEDIDO 
Questão número 24 o gabarito está errada Art. 110. É proibida a matança de qualquer animal que não 
tenha permanecido pelo menos 24 (vinte e quatro) horas em descanso, jejum e dieta hídrica nos depósitos 
do estabelecimento. § 1º O período de repouso pode ser reduzido, quando o tempo de viagem não fôr 
superior a 2 (duas) horas e os animais procedam de campos próximos, mercados ou feiras, sob contrôle 
sanitário permanente O repouso, porém, em hipótese alguma, deve ser inferior a 6 (seis) horas. Resposta 
correta seria a letra C e não a letra B como consta no gabarito. 
Questão 24) De acordo com RIISPOA, analisar a sentença abaixo: É proibida a matança de qualquer animal 
que não tenha permanecido pelo menos 12 (doze) horas em descanso, jejum e dieta hídrica nos depósitos 
do estabelecimento (1ª parte). ........ De acordo com o artigo 110 riispoa é proibido a matança de qualquer 
animal que não tenha permanecido em descanso por pelo menos 24 horas e não 12horas como menciona 
na prova, sendo assim em meu entendimento essa questão é errada e não certa. 
 

DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca pela retificação do gabarito 
preliminar, visto que este foi divulgado com incorreção, já que somente a 2ª parte da questão está correta. 
 
A presente questão foi elaborada com base no Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos 
de Origem Animal - RIISPOA, Artigo 110, conforme segue: 
 

Art. 110 - É proibida a matança de qualquer animal que não tenha permanecido pelo menos 24 (vinte e quatro) 
horas em descanso, jejum e dieta hídrica nos depósitos do estabelecimento.  
§ 1º - O período de repouso pode ser reduzido, quando o tempo de viagem não for superior a 2 (duas) horas 
e os animais procedam de campos próximos, mercados ou feiras, sob controle sanitário permanente; o 
repouso, porém, em hipótese alguma, deve ser inferior a 6 (seis) horas.  
§ 2º - Em tais casos a autoridade sanitária do ponto de partida deve fornecer um documento mencionando 
claramente as condições anteriores de saúde dos animais.  
§ 3º - O tempo de repouso, de que trata este artigo, pode ser ampliado, todas as vezes que a Inspeção Federal 

julgar necessário. [grifo nosso] 
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Analisando a questão, temos: 
 
Na 1ª parte da sentença: 
É proibida a matança de qualquer animal que não tenha permanecido pelo menos 12 (doze) horas em descanso, jejum 

e dieta hídrica nos depósitos do estabelecimento. [grifo nosso] 
De acordo com o artigo supracitado, a 1 parte da sentença está incorreta, pois o período de descanso é de 
pelo menos 24 horas. 
 
Na 2ª parte da sentença: 
O período de repouso pode ser reduzido, quando o tempo de viagem não for superior a 2 (duas) horas e os animais 
procedam de campos próximos, mercados ou feiras, sob controle sanitário permanente; o repouso, porém, em 
hipótese alguma, deve ser inferior a 6 (seis) horas. 

De acordo com o artigo 110 - §1º, a sentença está correta. 
 
Portanto, na presente questão somente a 2ª parte da sentença está correta, sendo a alternativa C que 
contempla essa resposta. 
 
CONCLUSÃO: RETIFIQUE-SE o gabarito preliminar para alternativa C. 

 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2019. 
 
 
CONCURSOS SS1 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE PALMEIRA 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019 
 
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 
INSCRIÇÃO: 2466 
 
QUESTÃO 24 - GABARITO B 
De acordo com RIISPOA, analisar a sentença abaixo: 
É proibida a matança de qualquer animal que não tenha permanecido pelo menos 12 (doze) horas em descanso, jejum 
e dieta hídrica nos depósitos do estabelecimento (1ª parte). O período de repouso pode ser reduzido, quando o 
tempo de viagem não for superior a 2 (duas) horas e os animais procedam de campos próximos, mercados ou feiras, 
sob controle sanitário permanente; o repouso, porém, em hipótese alguma, deve ser inferior a 6 (seis) horas (2ª 
parte). 
A sentença está: 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

DO PEDIDO 
Na questão 24, a alternativa B diz que a 1ª parte do texto está correta, porém o texto explica que deve ser 
obrigatório o tempo de 12 horas de descanso, jejum e hídrica no estabelecimento. O RIISPOA de 2017 não 
especifica esse tempo em horas, observa que pode ter normas complementares, e mesmo nestas, não limita 
esse tempo em 12 horas, ainda transcreve que se os animais vierem de perto, podem ficar no mínimo 2 
horas em jejum, descanso e dieta hídrica. O antigo RIISPOA limitava esse tempo, mas mesmo assim, em 24 
horas, não 12. Sendo assim, peço que seja revisado o gabarito, alterando para a alternativa D, em que 
ambas as partes do texto estão incorretas. 
 

DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca pela retificação do gabarito 
preliminar, visto que este foi divulgado com incorreção, já que somente a 2ª parte da questão está correta. 
 
A presente questão foi elaborada com base no Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos 
de Origem Animal - RIISPOA, Artigo 110, conforme segue: 
 

Art. 110 - É proibida a matança de qualquer animal que não tenha permanecido pelo menos 24 (vinte e quatro) 
horas em descanso, jejum e dieta hídrica nos depósitos do estabelecimento.  
§ 1º - O período de repouso pode ser reduzido, quando o tempo de viagem não for superior a 2 (duas) horas 
e os animais procedam de campos próximos, mercados ou feiras, sob controle sanitário permanente; o 
repouso, porém, em hipótese alguma, deve ser inferior a 6 (seis) horas.  
§ 2º - Em tais casos a autoridade sanitária do ponto de partida deve fornecer um documento mencionando 
claramente as condições anteriores de saúde dos animais.  
§ 3º - O tempo de repouso, de que trata este artigo, pode ser ampliado, todas as vezes que a Inspeção Federal 

julgar necessário. [grifo nosso] 
 
Analisando a questão, temos: 
 
Na 1ª parte da sentença: 
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É proibida a matança de qualquer animal que não tenha permanecido pelo menos 12 (doze) horas em descanso, jejum 

e dieta hídrica nos depósitos do estabelecimento. [grifo nosso] 
De acordo com o artigo supracitado, a 1 parte da sentença está incorreta, pois o período de descanso é de 
pelo menos 24 horas. 
 
Na 2ª parte da sentença: 
O período de repouso pode ser reduzido, quando o tempo de viagem não for superior a 2 (duas) horas e os animais 
procedam de campos próximos, mercados ou feiras, sob controle sanitário permanente; o repouso, porém, em 
hipótese alguma, deve ser inferior a 6 (seis) horas. 

De acordo com o artigo 110 - §1º, a sentença está correta. 
 
Portanto, na presente questão somente a 2ª parte da sentença está correta, sendo a alternativa C que 
contempla essa resposta. 
 
CONCLUSÃO: RETIFIQUE-SE o gabarito preliminar para alternativa C. 

 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2019. 
 
 
CONCURSOS SS1 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE PALMEIRA 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019 
 
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 
INSCRIÇÃO: 2058 
 
QUESTÃO 28 - GABARITO A 
Sobre a Tuberculose Bovina, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Entre as espécies de animais domésticos, os bovinos e suínos são os principais hospedeiros do Mycobacterium 
bovis. 
b) o Mycobacterium tuberculosis, causador da Tuberculose no homem também é patogênica para o bovino. 
c) O Mycobacterium sp possui crescimento rápido, em 7 dias após o cultivo é possível identificar as colônias. 
d) A distribuição das lesões tuberculosas, encontradas em animais naturalmente infectados, demonstra que 80 a 90% 
dos animais são infectados via orofaríngea. 
 

DO PEDIDO 
Questão numero 28: A distribuição das lesões tuberculosas, encontradas em animais naturalmente 
infectados, demonstra que 80 a 90% dos animais são infectados via orofaríngea..... (foi considerada no 
gabarito como errada entretanto, a distribuição das lesões tuberculosas em bovinos que foram naturalmente 
infectados, indica que 80 a 90% dos animais são infectados pela via respiratória (MORRIS; PFEIFFER; 
JACKSON, 1994). Em meu entendimento quando se trata de via orofaringea como menciona na questão ela 
abrange em um todo -> Aspiração de vias aéreas ou de certa forma via respiratória (nasofaríngea, 
nasotraqueal, orofaríngea, ortotraqueal) Tornando assim a questão correta em meu ponto de vista. 
 

DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue: 
 

De acordo com Konig e Liebich (2014) as vias aéreas compreendem os seguintes órgãos: nariz externo, 
cavidade nasal, porção nasal da faringe ou nasofaringe; Laringe; Traqueia; Brônquios; e Pulmões. Dyce 
(2017) diz que a chave para entender a faringe é fornecida pelo palato mole, já descrito como continuação 
do palato duro além da margem das coanas. Em repouso, o palato mole situa-se sob a língua, mas quando 
o animal deglute ergue-se em uma posição mais horizontal, e então divide mais evidentemente a faringe 
em porções dorsal e ventral. Dois pares de arcos conectam o palato mole às estruturas adjacentes. Os arcos 
palatofaríngeos passam sobre a parede lateral da faringe e podem ser longos o suficiente para ser 
encontrados sobre a entrada do esôfago. Juntamente com a margem livre do palato circunscrevem a 
constrição do lume — o óstio intrafaríngeo —, que marca a divisão da faringe em compartimentos dorsal e 
ventral. O compartimento dorsal é conhecido como nasofaringe. Considerações funcionais sugerem que a 
nasofaringe poderia ser considerada parte da cavidade nasal. O alimento não entra nela, não faz parte do 
processo de deglutição e serve passivamente para conduzir o ar. A mucosa possui epitélio respiratório 
típico e contém numerosas glândulas mucosas e bastante tecido linfoide, dos quais parte é dispersa e parte 
é concentrada. Portanto, a orofaringe não faz parte das vias respiratórias. 
Isto posto, na presente questão somente a alternativa A está correta. 
 
CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar. 

É o parecer, S.M.J. 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2019. 
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PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
MUNICÍPIO DE PALMEIRA 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019 
 
CARGO: NUTRICIONISTA 
INSCRIÇÃO: 2321 
 
TEXTO 

A Metamorfose 
Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado num ser humano. Começou a mexer-se e viu 

que só tinha quatro patas, que eram grandes, pesadas e de articulação difícil. Não tinha mais antenas. Quis emitir um 
som de surpresa e, sem querer, deu um grunhido. As outras baratas fugiram aterrorizadas para _____ do móvel. Ela 
quis segui-las, mas não coube atrás do móvel. O seu pensamento foi: "Que horror... Preciso acabar com essas 
baratas..." 

Pensar, para a ex-barata, era uma novidade. Antigamente, ela seguia seu instinto. Agora, precisava raciocinar. 
Adotou um nome: Vandirene. Mais tarde, descobriu que só um nome não bastava. A que classe pertencia?... 

Tinha educação?.... Referências?... Conseguiu a muito custo um emprego como faxineira. Sua experiência de barata 
dava acesso a sujeiras mal suspeitadas. Era uma boa faxineira. 

Difícil era ser gente... Precisava comprar comida e o dinheiro não chegava. As baratas se acasalam num roçar 
de antenas, mas os seres humanos não. Conhecem-se, namoram, brigam, fazem as pazes, resolvem se casar, hesitam. 
Será que o dinheiro vai dar? Conseguir casa, móveis, eletrodomésticos, roupa de cama, mesa e banho. 

Vandirene acordou, um dia, e viu que tinha se transformado novamente em barata. Seu penúltimo 
pensamento humano foi: “Meu Deus!... A casa foi _______ há dois dias!...”. Depois, desceu pelo pé da cama e correu 
para o canto de um móvel. Não pensava em nada mais. Era puro instinto. Morreu cinco minutos depois, mas foram os 
cinco minutos mais felizes de sua vida. 

Kafka não significa nada para as baratas. 
Texto adaptado. 

https://lingua.com/pt/portugues/leitura/tempo/ 

QUESTÃO 2 - GABARITO B 
O texto traz significativas reflexões, e mostra que o autor narra a história com um tom: 
a) Deprimido. 
b) Irônico. 
c) Dramático. 
d) Preocupado. 
 

QUESTÃO 8 - GABARITO D 
De acordo com as regras de concordância verbal, assinalar a oração escrita CORRETAMENTE: 
a) Nem a condição de inseto nem a de humano lhe satisfez. 
b) Pensar e refletir fazem bem à saúde mental. 
c) Acreditam-se em dias melhores para a humanidade. 
d) As horas parece demorarem para aquele homem. 
 
DO PEDIDO 
Questão nº2 - a questão número 2 da prova de português possui duas alternativas corretas, pois, conforme 
o texto, o tom da linguagem pode ser tanto irônica quanto dramática. solicito a revisão do gabarito e 
consideração da alternativa C como correta. Questão nº8 a questão número 8 da prova de português está 
com o gabarito errado, pois a alternativa D está incorreta. a alternativa certa é a letra A. 
o texto, o tom da linguagem pode ser tanto irônica quanto dramática. solicito a revisão do gabarito e 
consideração da alternativa C como correta. questão nº8 a questão número 8 da prova de português está 
com o gabarito errado, pois a alternativa D está incorreta. a alternativa certa é a letra A. 
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DO PARECER 
Tendo em vista os pedidos de recursos impetrados, manifesta-se a Banca expondo o que segue: 
 
Sobre a questão nº 2: 
Há várias passagens do texto que mostram que a ironia está bastante presente. O texto não possui teor 

dramático. Por vezes, apresenta tom cômico, mas não trágico. Os fatos trágicos da história são narrados 

com ironia e comicidade. 
 

O texto não consiste em uma obra de Kafka. Ele foi escrito, certamente, com base em Metamorfose; 

contudo, está muito distante do estilo do autor. Inclusive, nessa crônica, é a barata que se transforma em 

humano, e não o contrário, como na obra de Kafka. 
 

Ratifica-se a alternativa B. 

 
Em relação à questão nº 8: 
A alternativa D está corretamente grafada, uma vez que está com adequada concordância verbal. Na frase, 

os verbos compostos podem ser flexionados de duas formas: “parece demorarem” ou “parecem demorar”. 

As duas formas estão de acordo com as regras de concordância. Na alternativa A, a concordância está 

incorreta. Na oração, o verbo deveria estar flexionado no plural: “lhe satisfizeram”. 

 

Ratifica-se o gabarito preliminar D. 
 

CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar das questões nº 2 e 8. 
 

É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2019. 
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CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
INSCRIÇÃO: 2181 
 
QUESTÃO 7 - GABARITO B 
Um edifício possui 5 andares e 4 apartamentos por andar. Em cada apartamento habitam 5 pessoas. É necessário a 

construção de um reservatório de água, neste condomínio, que tenha capacidade de atender o dobro do consumo 

diário dos moradores, supondo que cada tenha o consume diário de 150 litros de água. Considerndo que a base desse 

reservatório ocupará uma área de 20 m2, qual das alternativas representa a altura minima que deverá ter? 

a) 1,0 metro. 

b) 1,5 metros. 

c) 2,0 metros. 

d) 2,5 metros. 
 

DO PEDIDO 
7) Um edifício possui 5 andares e 4 apartamentos por andar. Em cada apartamento habitam 5 pessoas. É 
necessário a construção de um reservatório de água, neste condomínio, que tenha capacidade de atender o 
dobro do consumo diário dos moradores, supondo que cada tenha o consume diário de 150 litros de água. 
Considerndo que a base desse reservatório ocupará uma área de 20 m2 , qual das alternativas representa a 
altura minima que deverá ter? a questão esta muito confusa e não tem como chegar na resposta correta, 
cada o que? andar, apartamento ou pessoa?cada opção muda o valor, essa e a tese! 
 

DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca pela anulação da questão, visto que o 
enunciado está incompleto, o que interfere na resolução da questão. 
 

CONCLUSÃO: ANULE-SE a questão. 
 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2019. 
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INSCRIÇÃO: 2334 
 
QUESTÃO 10 - GABARITO D 
A soma dos valores de X e Y, representados na sequência abaixo, será igual a: 

13 14 17 22 29 38 X Y 

a) 99. 

b) 105. 

c) 107. 

d) 111. 
 

DO PEDIDO 
A questão 10 de matematica nao tem logica nenhuma precisaria de uma introducao maior para ser 
respobdida... Todos professores que pedi auxilio para resolver nao acharao uma forma de responder por nao 
ter logica. 
 

DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue: 
 

13 14 17 22 29 38 X Y 

 

A sequência acima é definida pela soma de números ímpares, vejamos: 

13 + 1 = 14 

14 + 3 = 17 

17 + 5 = 22 

22 + 7 = 29 

29 + 9 = 38 

38 +11 = 49 

49 + 13 = 62 

 

Portanto, X = 49 e Y = 62. 

Somando X e Y temos: 49 + 62 = 111. 

 
CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar. 

 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2019. 
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QUESTÃO 9 - GABARITO B 
Um edifício possui 5 andares e 4 apartamentos por andar. Em cada apartamento habitam 5 pessoas. É necessário a 

construção de um reservatório de água, neste condomínio, que tenha capacidade de atender o dobro do consumo 

diário dos moradores, supondo que cada tenha o consume diário de 150 litros de água. Considerndo que a base desse 

reservatório ocupará uma área de 20 m2, qual das alternativas representa a altura minima que deverá ter? 

a) 1,0 metro. 

b) 1,5 metros. 

c) 2,0 metros. 

d) 2,5 metros. 
 

DO PEDIDO 
Caro examinador. Em relação ao cargo em questão creio haver um equívoco na questão 09 uma vez que o 

enunciado deixa dúvidas e deixa aberto a várias interpretações no trecho: “supondo que cada............tenha 

o consume diário de 150 litros. Com isso não sabemos se se refere a ANDAR, APARTAMENTO ou PESSOA, o 

que nos daria três alternativas diferentes. Com isso requer anulação da presente questão... 
 

DO PARECER 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca pela anulação da questão, visto que o 
enunciado está incompleto, o que interfere na resolução da questão. 
 

CONCLUSÃO: ANULE-SE a questão. 
 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2019. 
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