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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 
 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes aos CARGOS 002 -

AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, que insurgem contra a publicação do GABARITO 

PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no 

Edital 001/2022 do CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CRISTAL.   
 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 

 
 

Questão 06 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Tendo em vista que a questão 6 apresenta APENAS um item correto, no caso item B, 

sem ambiguidade com outros itens, a banca examinadora julga improcedente a anulação 

desta questão. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 08 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

De acordo com Bechara (2015, p. 309), “muitos adjetivos, permanecendo imóveis na 

sua flexão de gênero e número, podem passar a funcionar como advérbio” (grifo nosso). 

Adjetivos adverbializados, portanto, continuam sendo classificados formalmente como 

adjetivos, mas tendo a função de advérbios. A palavra ‘certo’ é classificada como 

adjetivo por participar do paradigma dos adjetivos, ou seja, por flexionar em gênero e 

número com substantivos dentro de um sintagma nominal. O uso em períodos 

específicos não muda a classificação formal das palavras (cf. BECHARA, 2015, p. 

115).  

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 33 
 

Procedem as alegações do recorrente.   

 

Conforme Auxiliar de Saúde Bucal. 1º edição. 2015. Página- 23. -  a única alternativa 

correta é – Raiz. 

 

Corresponde a mudança de Gabarito, na Prova 02, de D para B. 

 

DEFERIDO 

 

 

 

Questão 40 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Caro candidato, recurso sem fundamentação. A questão e as alternativas estão claras e 

objetivas, e não há indução ao erro. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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III 

 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as 

decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo X do Edital que rege 

este processo seletivo. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única 

instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 

caberão recursos adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 14 de novembro de 2022.    

 

 

INSTITUTO CONSULPAM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 
 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes aos CARGOS 003 – 

ENFERMEIRO, que insurgem contra a publicação do GABARITO PRELIMINAR da 

Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no Edital 001/2022 do 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL.   

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  
 

Questão 01 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   
 

A questão está correta e o uso da palavra ‘lacunar’ também está correto. A palavra 

‘lacunar’ é um adjetivo referente ao substantivo ‘lacuna’, ou seja, lacunar é aquilo que 

apresenta lacunas. Confira aqui: https://www.dicio.com.br/lacunar/. 

As noções de ética e violência no Brasil são apresentadas como problemas a serem 

resolvidos a partir do entendimento do que significam esses termos. O texto da 

professora Marilena Chauí aponta alguns indícios que ajudam a entender esse caráter 

lacunar, ei-los: “Ora, vivemos, no Brasil, uma situação paradoxal: de um lado, grita-se 

contra a violência e pede-se um “retorno à ética” e, de outro, são produzidas imagens e 

explicações para a violência tais que a violência real jamais possa se tornar visível e 

compreensível.” (grifo nosso). Outro fragmento que esclarece a questão: “Dessa 

maneira, as desigualdades econômicas, sociais e culturais, as exclusões econômicas, 

políticas e sociais, o autoritarismo que regula todas as relações sociais, a corrupção 

como forma de funcionamento das instituições, o racismo, o sexismo, as intolerâncias 

religiosa, sexual e política não são considerados formas de violência, isto é, a sociedade 

brasileira não é percebida como estruturalmente violenta e por isso a violência aparece 

como um fato esporádico superável.” (grifo nosso). 
 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 
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Questão 03 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

O tipo textual que predomina no texto da professora Marilena Chauí é argumentativo. 

Trata-se de texto científico, cujos argumentos objetivos tentam defender a ideia de que a 

noção de violência no Brasil é manipulada. 

 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 06 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A expressão ‘isto é’ no trecho em questão funciona unicamente como reformuladora do 

pensamento anterior. Essa reformulação não conclui um pensamento, pois não há 

marcas linguísticas que o façam, como conjunções conclusivas, por exemplo. Portanto, 

a banca julga a anulação da questão improcedente. 

 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 14 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

MET   LAR   MIN 

4800     60       40 

  x        100      10  

 

4800/x = 60/100.40/10 

4800/x = 24/10 → 24x = 48000 → x = 48000/24  

x = 2000 metros. 

 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 
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Questão 19 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   
 

Compreende-se que não é, por si só, que a temática abordada na questão impeça a banca 

examinadora de promover a cobrança de conhecimentos de forma para além do restrito 

texto legal, adotando questionamento básico interpretativo para a questão, com temas 

explicitamente solicitados no Edital. Além disso, ressalte-se que o desconhecimento do 

tema tratado envolve, consequentemente, a incapacidade de compreensão da legislação 

“pura”, pois é indissociável para qualquer candidato, de qualquer área do conhecimento, 

compreender o tema que envolve esse questionamento que permeia diversas áreas do 

Direito Administrativo. 
 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 20 
 

Procedem as alegações do recorrente.   
 

De fato, houve erro material na elaboração da questão.  
 

QUESTÃO NULA. 
 

DEFERIDO 

 

 

Questão 21 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Compreende-se que não é, por si só, que a temática abordada na questão impeça a banca 

examinadora de promover a cobrança de conhecimentos de forma para além do restrito 

texto legal, adotando questionamento básico interpretativo para a questão, com temas 

explicitamente solicitados no Edital. Além disso, ressalte-se que o desconhecimento do 

tema tratado envolve, consequentemente, a incapacidade de compreensão da legislação 

“pura”, pois é indissociável para qualquer candidato, de qualquer área do conhecimento, 

compreender o tema que envolve esse questionamento e que permeia diversas áreas do 

Direito Administrativo. 

 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 
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Questão 22 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   
 

Compreende-se que o edital aborda expressamente a temática, quando solicita dos 

candidatos o conhecimento sobre o tema “Processo Administrativo” de maneira 

explícita e faz questionamento sobre a Lei que regula expressamente tal temática. Além 

disso, ressalte-se que o desconhecimento do tema tratado envolve, consequentemente, a 

incapacidade de compreensão da legislação “pura”, pois é indissociável para qualquer 

candidato, de qualquer área do conhecimento, compreender o tema que envolve esse 

questionamento e que permeia diversas áreas do Direito Administrativo. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

 

Questão 23 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A recorrente pede a nulidade da questão por não haver indicação de referências no edital 

do certame. A recorrente não apresentou em nenhum momento de seu recurso motivos 

ou fundamentações que indiquem minimamente o motivo da nulidade da questão. 

Destarte, compreende-se que o recurso da recorrente se aproxima mais de um pedido de 

impugnação ao edital do certame do que recurso contra o gabarito preliminar. Desse 

modo, considerando o Capítulo XIV – Das disposições finais, item 19: “Será admitida a 

impugnação do edital normativo do concurso interposta impreterivelmente, 

formalmente escrita, até o quinto dia corrido à data de publicação do edital e será 

julgada pela Prefeitura Municipal, ouvido o Instituto Consulpam no que couber.” 

(destaque nosso). Portanto, o recurso impetrado perdeu seu objeto de interposição. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 27 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   
 

RESOLUÇÃO - RDC Nº 15, DE 15 DE MARÇO DE 2012. 

Art. 29 Os profissionais da CME e da empresa processadora devem receber capacitação 

específica e periódica nos seguintes temas: 

I - Classificação de produtos para saúde; II - conceitos básicos de microbiologia; III - 

transporte dos produtos contaminados; IV - processo de limpeza, desinfecção, preparo, 

inspeção, acondicionamento, embalagens, esterilização, funcionamento dos 

equipamentos existentes; V - monitoramento de processos por indicadores químicos, 

biológicos e físicos; VI - rastreabilidade, armazenamento e distribuição dos produtos 

para saúde; VII - manutenção da esterilidade do produto. 
 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 28 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A Temática pertence ao embasamento teórico para a implementação do Processo de 

Enfermagem e o mesmo consta no edital. 

 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 29 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   
 

GABARITO: C 

CONTEÚDO: RDC 222/2018  

Art. 87 Os recipientes de acondicionamento dos RSS do Grupo E devem ser 

substituídos de 

acordo com a demanda ou quando o nível de preenchimento atingir 3/4 (três quartos) da 

capacidade ou de acordo com as instruções do fabricante, sendo proibidos seu 

esvaziamento manual e seu reaproveitamento 

 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 
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Questão 30 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A referida temática da questão encontra-se no conteúdo programático do edital. 

 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 31 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 
“§ 2º Cabe ao enfermeiro, o registro diário da classificação dos pacientes segundo o scp, 

para subsidiar a composição do quadro de enfermagem para as unidades de internação.” 

Referência: Resolução COFEN nº 543/2017 

O enfermeiro é parte da equipe e não o todo. Esta inclui Técnicos, auxiliares e demais 

profissionais da categoria. Portanto, compete, exclusivamente ao profissional 

Enfermeiro a atividade citada na alternativa A. Sendo assim, gabarito mantido. A 

referida temática da questão encontra-se no edital. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 36 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   
 

“Recomenda-se a vacinação (incluindo 

pneumocócica e vacina anual contra influenza) para todos os clientes com 65 anos 

de idade ou mais que apresentam DPOC.” 

 

Referência: Brunner & Suddarth, Manual de enfermagem médico-cirúrgica / revisão 

técnica Sonia Regina de Souza; tradução Patricia Lydie Voeux. – 13. ed. – Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. Página: 469 

 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 
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Questão 39 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Caro candidato, a única afirmativa incorreta é a V. As demais estão corretas e sem 

indução ao erro. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

 

III 

 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as 

decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo X do Edital que rege 

este processo seletivo. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única 

instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 

caberão recursos adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 14 de novembro de 2022.    

 

 

INSTITUTO CONSULPAM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 
 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes aos CARGOS 004 – 

FISCAL DE OBRAS, que insurgem contra a publicação do GABARITO 

PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no 

Edital 001/2022 do CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CRISTAL.   
 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 

 

 
 

Questão 06 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Tendo em vista que a questão 6 apresenta APENAS um item correto, no caso item B, 

sem ambiguidade com outros itens, a banca examinadora julga improcedente a anulação 

desta questão. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 08 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

De acordo com Bechara (2015, p. 309), “muitos adjetivos, permanecendo imóveis na 

sua flexão de gênero e número, podem passar a funcionar como advérbio” (grifo nosso). 

Adjetivos adverbializados, portanto, continuam sendo classificados formalmente como 

adjetivos, mas tendo a função de advérbios. A palavra ‘certo’ é classificada como 

adjetivo por participar do paradigma dos adjetivos, ou seja, por flexionar em gênero e 

número com substantivos dentro de um sintagma nominal. O uso em períodos 

específicos não muda a classificação formal das palavras (cf. BECHARA, 2015, p. 

115). Por isso, a banca examinadora julga improcedente a anulação do gabarito. 

 

BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 38ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2015. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

III 

 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as 

decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo X do Edital que rege 

este processo seletivo. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única 

instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 

caberão recursos adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 14 de novembro de 2022.    

 

 

INSTITUTO CONSULPAM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 
 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes aos CARGOS 005 -

MÉDICO CLÍNICO, que insurgem contra a publicação do GABARITO 

PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no 

Edital 001/2022 do CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CRISTAL.   
 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 

 
 

Questão 20 
 

Procedem as alegações do recorrente.   

 

De fato, houve erro material na elaboração da questão.  

 

QUESTÃO NULA. 

 

DEFERIDO 
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III 

 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as 

decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo X do Edital que rege 

este processo seletivo. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única 

instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 

caberão recursos adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 14 de novembro de 2022.    

 

 

INSTITUTO CONSULPAM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 
 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes aos CARGOS 006 - 

MERENDEIRA, que insurgem contra a publicação do GABARITO PRELIMINAR da 

Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no Edital 001/2022 do 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL.   
 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 

 
 

Questão 11 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Caro candidato, a questão não deixa margens para erros. O x da referida questão não se 

trata de uma incógnita e sim do sinal de multiplicação e não tem nenhuma restrição do 

mesmo constar em uma expressão numérica.   

P = 22,5 x {500 – [180 + (1005 ÷ 5) – 41]} =  

22,5 x {500 – [180 + 201 – 41] = 

22,5 x {500 – 340} 

22,5 x 160 = 3600 

√P = √3600 = 60. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 18 
 

Procedem as alegações do recorrente.   

 

ASSUNTO ABORDADO: Direito Administrativo: conceito, fontes e princípios.  

Segundo Adeilson Nogueira, no livro Direito Administrativo, páginas 15 a 17, o direito 

administrativo é regido por princípios. No caso do princípio da publicidade, cabe ao 

agente público dar publicidade aos seus atos. Como a questão não especifica se o 

mesmo fez isso ou não, o item não pode ser marcado como verdadeiro. O princípio da 

eficiência diz respeito à obrigatoriedade do agente público em equilibrar receitas e 

despesas, no controle adequado das finanças, o que não está relacionado ao fato em si, 

portanto o item também é falso. O princípio da impessoalidade, por sua vez, é mais 

adequado para a questão, uma vez que ele prevê que o agente público não pode agir 

para atender as vontades pessoas e nem tirar vantagem do cargo para se beneficiar, 

tornando o item verdadeiro. Por fim, a última alternativa é falsa, pois não há previsão do 

princípio do sigilo na Constituição Federal. 

 

Corresponde a mudança de Gabarito, na prova 01, de B para C. 
 

DEFERIDO 

 

 

Questão 22 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A pergunta formulada é qual o item correto. A letra a) diz que o único item incorreto é o 

item IV. Essa é a única alternativa correta. 

 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 26 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A resposta correta é a letra c), pois explícita que o item III é o único incorreto. 

 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 
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Questão 35 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Caro candidato, o conteúdo cobrado nas questões é de suma importância para avaliar o 

conhecimento relativo à atividade do cargo em questão.  

“Noções sobre a prática do trabalho. Relações interpessoais. Ética profissional. 

Conhecimento em manipulação de alimentos. Princípios fundamentais para o bom 

atendimento. Relações humanas no trabalho. Formas de tratamento e atendimento. 

Normas de conduta com as crianças. Hierarquia funcional. Direitos e Deveres do 

funcionário. Atividades específicas teóricas inerentes ao emprego. Boas Maneiras. 

Noções básicas de uma alimentação saudável. Noções básicas sobre higiene e limpeza: 

noções de higiene, saúde corporal e cuidado pessoal no ambiente de trabalho. Higiene e 

limpeza da cozinha, do refeitório e áreas afins. Higiene e limpeza dos utensílios e dos 

equipamentos. Higiene dos alimentos. Higiene na manipulação dos alimentos. 

Segurança no ambiente de trabalho: segurança individual e coletiva no ambiente de 

trabalho. Utilização de equipamentos de proteção individual. Manuseio e segurança no 

uso de utensílios e equipamentos. Noções básicas de prevenção de acidentes no 

trabalho.” 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 36 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   
 

Caro candidato, o conteúdo cobrado nas questões é de suma importância para avaliar o 

conhecimento relativo à atividade do cargo em questão.  

“Noções sobre a prática do trabalho. Relações interpessoais. Ética profissional. 

Conhecimento em manipulação de alimentos. Princípios fundamentais para o bom 

atendimento. Relações humanas no trabalho. Formas de tratamento e atendimento. 

Normas de conduta com as crianças. Hierarquia funcional. Direitos e Deveres do 

funcionário. Atividades específicas teóricas inerentes ao emprego. Boas Maneiras. 

Noções básicas de uma alimentação saudável. Noções básicas sobre higiene e limpeza: 

noções de higiene, saúde corporal e cuidado pessoal no ambiente de trabalho. Higiene e 

limpeza da cozinha, do refeitório e áreas afins. Higiene e limpeza dos utensílios e dos 

equipamentos. Higiene dos alimentos. Higiene na manipulação dos alimentos. 

Segurança no ambiente de trabalho: segurança individual e coletiva no ambiente de 

trabalho. Utilização de equipamentos de proteção individual. Manuseio e segurança no 

uso de utensílios e equipamentos. Noções básicas de prevenção de acidentes no 

trabalho.” 

 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 
 

Questão 37 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   
 

Caro candidato, o conteúdo cobrado nas questões é de suma importância para avaliar o 

conhecimento relativo à atividade do cargo em questão.  

“Noções sobre a prática do trabalho. Relações interpessoais. Ética profissional. 

Conhecimento em manipulação de alimentos. Princípios fundamentais para o bom 

atendimento. Relações humanas no trabalho. Formas de tratamento e atendimento. 

Normas de conduta com as crianças. Hierarquia funcional. Direitos e Deveres do 

funcionário. Atividades específicas teóricas inerentes ao emprego. Boas Maneiras. 

Noções básicas de uma alimentação saudável. Noções básicas sobre higiene e limpeza: 

noções de higiene, saúde corporal e cuidado pessoal no ambiente de trabalho. Higiene e 

limpeza da cozinha, do refeitório e áreas afins. Higiene e limpeza dos utensílios e dos 

equipamentos. Higiene dos alimentos. Higiene na manipulação dos alimentos. 

Segurança no ambiente de trabalho: segurança individual e coletiva no ambiente de 

trabalho. Utilização de equipamentos de proteção individual. Manuseio e segurança no 

uso de utensílios e equipamentos. Noções básicas de prevenção de acidentes no 

trabalho.” 
 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 
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Questão 38 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Caro candidato, o conteúdo cobrado nas questões é de suma importância para avaliar o 

conhecimento relativo à atividade do cargo em questão.  

“Noções sobre a prática do trabalho. Relações interpessoais. Ética profissional. 

Conhecimento em manipulação de alimentos. Princípios fundamentais para o bom 

atendimento. Relações humanas no trabalho. Formas de tratamento e atendimento. 

Normas de conduta com as crianças. Hierarquia funcional. Direitos e Deveres do 

funcionário. Atividades específicas teóricas inerentes ao emprego. Boas Maneiras. 

Noções básicas de uma alimentação saudável. Noções básicas sobre higiene e limpeza: 

noções de higiene, saúde corporal e cuidado pessoal no ambiente de trabalho. Higiene e 

limpeza da cozinha, do refeitório e áreas afins. Higiene e limpeza dos utensílios e dos 

equipamentos. Higiene dos alimentos. Higiene na manipulação dos alimentos. 

Segurança no ambiente de trabalho: segurança individual e coletiva no ambiente de 

trabalho. Utilização de equipamentos de proteção individual. Manuseio e segurança no 

uso de utensílios e equipamentos. Noções básicas de prevenção de acidentes no 

trabalho.” 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

III 

 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as 

decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo X do Edital que rege 

este processo seletivo. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única 

instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 

caberão recursos adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 14 de novembro de 2022.    
 

 

INSTITUTO CONSULPAM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 
 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes aos CARGOS 007 - 

MOTORISTA, que insurgem contra a publicação do GABARITO PRELIMINAR da 

Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no Edital 001/2022 do 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL.   

 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 

 
 

Questão 05 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

De acordo com a norma-padrão, a posição do pronome clítico em questão está correta. 

Contudo, a sua forma está errada; a forma correta é como pronome oblíquo direto a: eu 

a amava, pois é esta a forma com a qual se declina o pronome direto ela quanto está em 

função de objeto direto do verbo. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 09 
 

Procedem as alegações do recorrente.   

 

De fato, houve erro material no Gabarito. 

 

Corresponde a mudança de Gabarito, na Prova 01 e 02, de A para B. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

 

Questão 16 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Caro candidato, a lei antiga não foi substituída. Ambas as Leis estão em vigência até 

abril de 2023. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

 

Questão 21 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A questão versa sobre documentos de porte obrigatório, e não sobre documentos que 

são facultativos. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 23 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Caro candidato, todos os itens além do que aponta papel alumínio estão incorretos. A 

questão não induz ao erro e está clara e objetiva. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 35 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A única alternativa que responde corretamente ao enunciado é a que aponta “Fique 

indeciso quanto ao percurso, entradas ou saídas que o motorista pode usar, faz com que 

ele dobre sua atenção. Planejamento antes do trajeto pode confundir o condutor que vem 

atrás com manobras bruscas.” 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 36 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A única alternativa que responde ao que pede o enunciado é “Antes de socorrer a 

vítima, cortar a corrente elétrica, desligando a chave geral de força, retirando os fusíveis 

da instalação ou puxando o fio da tomada (desde que esteja desencapado).” 

Todos os demais itens estão corretos em suas interpretações literais. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 40 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

O item alegado como incorreto pelo candidato, está correto, pois processo de 

vulcanização é considerado como de reforma ou reestruturação de pneu ainda útil. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

III 

 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as 

decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo X do Edital que rege 

este processo seletivo. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única 

instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 

caberão recursos adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 14 de novembro de 2022.    

 

 

INSTITUTO CONSULPAM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 
 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes aos CARGOS 008 – 

OPERADOR DE MÁQUINA, que insurgem contra a publicação do GABARITO 

PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no 

Edital 001/2022 do CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CRISTAL.   
 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 

 
 

Questão 03 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Na oração “Entusiasmado, ele resolveu ir às compras.”, o termo ‘às compras’ exerce 

função sintática de objeto indireto por complementar o verbo transitivo indireto ‘ir’. 

Logo, o termo destacado é exigido pela transitividade verbal (cf. BECHARA, 2015, p. 

441). 

 

BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 38ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2015. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 09 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

O item A está incorreto, pois se emprega incorretamente a palavra ‘aonde’, termo que 

deve ser exigido por um verbo transitivo indireto.  Ao corrigir a oração do item A, 

temos: “Eu já sei onde ele se encontra”. O item C também é incorreto, pois o emprego 

da palavra ‘onde’ não é capaz de fazer a relação de posse exigida. Ao corrigir a oração, 

temos: “O clube, cujo chefe é o Jonas, está em reforma”. Portanto, a banca examinadora 

julga improcedente a anulação da questão em discussão. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

 

Questão 18 
 

Procedem as alegações do recorrente.   

 

ASSUNTO ABORDADO: Direito Administrativo: conceito, fontes e princípios.  

Segundo Adeilson Nogueira, no livro Direito Administrativo, páginas 15 a 17, o direito 

administrativo é regido por princípios. No caso do princípio da publicidade, cabe ao 

agente público dar publicidade aos seus atos. Como a questão não especifica se o 

mesmo fez isso ou não, o item não pode ser marcado como verdadeiro. O princípio da 

eficiência diz respeito à obrigatoriedade do agente público em equilibrar receitas e 

despesas, no controle adequado das finanças, o que não está relacionado ao fato em si, 

portanto o item também é falso. O princípio da impessoalidade, por sua vez, é mais 

adequado para a questão, uma vez que ele prevê que o agente público não pode agir 

para atender as vontades pessoas e nem tirar vantagem do cargo para se beneficiar, 

tornando o item verdadeiro. Por fim, a última alternativa é falsa, pois não há previsão do 

princípio do sigilo na Constituição Federal. 

 

Corresponde a mudança de Gabarito, na prova 01, de B para C. 
 

DEFERIDO 
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III 

 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as 

decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo X do Edital que rege 

este processo seletivo. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única 

instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 

caberão recursos adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 14 de novembro de 2022.    

 
 

INSTITUTO CONSULPAM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 
 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes aos CARGOS 009 – 

PROCURADOR JURÍDICO, que insurgem contra a publicação do GABARITO 

PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no 

Edital 001/2022 do CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CRISTAL.   

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 

 

Questão 01 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A palavra ‘lacunar’ é um adjetivo referente ao substantivo ‘lacuna’, ou seja, lacunar é 

aquilo que apresenta lacunas. Confira aqui: https://www.dicio.com.br/lacunar/. 

As noções de ética e violência no Brasil são apresentadas como problemas a serem 

resolvidos a partir do entendimento do que significam esses termos. O texto da 

professora Marilena Chauí aponta alguns indícios que ajudam a entender esse caráter 

lacunar, ei-los: “Ora, vivemos, no Brasil, uma situação paradoxal: de um lado, grita-se 

contra a violência e pede-se um “retorno à ética” e, de outro, são produzidas imagens e 

explicações para a violência tais que a violência real jamais possa se tornar visível e 

compreensível.” (grifo nosso). Outro fragmento que esclarece a questão: “Dessa 

maneira, as desigualdades econômicas, sociais e culturais, as exclusões econômicas, 

políticas e sociais, o autoritarismo que regula todas as relações sociais, a corrupção 

como forma de funcionamento das instituições, o racismo, o sexismo, as intolerâncias 

religiosa, sexual e política não são considerados formas de violência, isto é, a sociedade 
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brasileira não é percebida como estruturalmente violenta e por isso a violência aparece 

como um fato esporádico superável.” (grifo nosso). A palavra ‘lacunar’ é um adjetivo 

referente ao substantivo ‘lacuna’, ou seja, lacunar é aquilo que apresenta lacunas. 

Confira aqui: https://www.dicio.com.br/lacunar/. As noções de ética e violência no 

Brasil são apresentadas como problemas a serem resolvidos a partir do entendimento do 

que significam esses termos. O texto da professora Marilena Chauí aponta alguns 

indícios que ajudam a entender esse caráter lacunar, ei-los: “Ora, vivemos, no Brasil, 

uma situação paradoxal: de um lado, grita-se contra a violência e pede-se um “retorno à 

ética” e, de outro, são produzidas imagens e explicações para a violência tais que a 

violência real jamais possa se tornar visível e compreensível.” (grifo nosso). Outro 

fragmento que esclarece a questão: “Dessa maneira, as desigualdades econômicas, 

sociais e culturais, as exclusões econômicas, políticas e sociais, o autoritarismo que 

regula todas as relações sociais, a corrupção como forma de funcionamento das 

instituições, o racismo, o sexismo, as intolerâncias religiosa, sexual e política não são 

considerados formas de violência, isto é, a sociedade brasileira não é percebida como 

estruturalmente violenta e por isso a violência aparece como um fato esporádico 

superável.” (grifo nosso). 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

 

Questão 03 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

O tipo textual que predomina no texto da professora Marilena Chauí é argumentativo. 

Trata-se de texto científico, cujos argumentos objetivos tentam defender a ideia de que a 

noção de violência no Brasil é manipulada. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

 

 

https://www.dicio.com.br/lacunar/
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Questão 14 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   
 

Atalhos de teclado: aplicar sobrescrito ou subscrito 

Para fazer o texto aparecer ligeiramente acima (sobrescrito) ou abaixo (subscrito) do seu 

texto normal, você pode usar os atalhos de teclado:  

 

Selecione o caractere que você deseja formatar. Para sobrescrito, pressione Ctrl, Shift e 

o sinal de Adição (+) ao mesmo tempo. Para subscrito, pressione Ctrl e o sinal de igual 

(=) ao mesmo tempo. 

 

 Você também pode formatar texto como sobrescrito ou subscrito selecionando opções 

na caixa de diálogo Fonte, conforme descrito no próximo procedimento. 

 

Caro candidato, a única alternativa que possui um comando que é válido para 

subescrever ou sobescrever é a opção “Ctrl + =“. Todas as demais opções não são 

comandos para subscrever ou sobrescrever 

 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 20 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Caro candidato, a questão é clara e objetiva ao pedir que assinale a alternativa que 

apresenta o caminho que deve ser seguido, no Windows 10, antes de chegar ao recurso 

Teclado Virtual.  

Conforme suporte da Microsoft ao Windows 10, seguem instruções: Para abrir o teclado 

virtual 

Vá para Iniciar, selecione Configurações > Facilidade de Acesso > Teclado e acione a 

alternância em Usar o Teclado Na Tela. Um teclado que poderá ser usado para se 

movimentar na tela e inserir texto aparecerá na tela. O teclado permanecerá na tela até 

que você o feche. 

 

Observação: Para abrir o teclado virtual na tela de entrada, selecione o botão Facilidade 

de Acesso no canto inferior direito da tela de entrada e então selecione Teclado Virtual. 

 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 
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Questão 24 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A alternativa “c” que é objeto de recurso é a única que se encontra correta e de acordo 

com as normas vigentes, senão vejamos o que diz Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

“Art. 133 - Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo:  

II - Permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 (trinta) 

dias;” 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 25 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

De mais a mais, a questão ora vergastada é de clareza solar em seu enunciado e o fato 

de a mesma possuir duas alternativas iguais, mas incorretas, tão somente beneficia os 

candidatos, posto que tal situação aumenta proporcionalmente as chances de acerto.  

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 26 
 

Procedem as alegações do recorrente.   

 

De fato, houve erro material na questão. 

 

QUESTÃO NULA. 

 

DEFERIDO 
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Questão 31 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Tendo em vista que o item I da questão recorrida traz o vocábulo “único” o que não se 

coaduna com o texto do art. 113, § 1º, do CTN, que usa a conjunção alternativa “OU”, 

ao admitir também como objeto a penalidade pecuniária. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

 

Questão 32 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Tendo em vista que o art. 124, inciso I, do CTN estabelece, com clareza ímpar, que, 

ademais das pessoas “expressamente designadas por lei”, também são solidários 

“aqueles que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 

obrigação principal”. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

 

Questão 35 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A questão está correta e sem margem para erros, visto que é de ciência ampla que NÃO 

está equivocada a assertiva que reproduz parcialmente dispositivo de lei. 

 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 
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Questão 38 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A alternativa “d” que é objeto de recurso é a única que se encontra correta e de acordo 

com as normas vigentes, senão vejamos o que diz Lei n.º 899 / 2005. reestrutura o 

regime próprio de previdência social dos servidores efetivos do município de cristal –

FAPS – fundo de aposentadoria e pensão dos servidores, e dá outras providências. 

 

O item I, está correto, conforme o artigo 2º, inciso I: 

 

“Art. 2.º O RPPS visa a dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários, e 

compreende um conjunto de benefícios que, nos termos desta Lei, atendam às seguintes 

finalidades: 

II. proteção à maternidade, especialmente à gestante” 

 

O item II, está correto, conforme o artigo 5º, inciso III: 

 

“Art. 5.º - A perda da condição de segurado do RPPS ocorrerá nas seguintes hipóteses:  

III. cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, salvo quando retornar à atividade 

como titular de cargo de provimento efetivo;” 

 

O item III, está correto, conforme o artigo 3º: 

 

“Art. 3.º São filiados ao RPPS, na qualidade de beneficiários, os segurados e seus 

dependentes.” 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 40 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A alternativa “b” que é objeto de recurso é a única que se encontra incorreta e desta 

forma é a alternativa a ser assinalada, pois está em desacordo com as normas vigentes, 

senão vejamos o que diz a Constituição Federal de 1988: 

 

“Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 

dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência e à assistência social. 

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade 

social, com base nos seguintes objetivos: 

VII- caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão 

quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e 

do Governo nos órgãos colegiados.” 

Grifos nossos 

 

A alternativa “a, c e d” que é objeto de recurso estão corretas, senão vejamos o que diz a 

Constituição Federal de 1988: 

 

“Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 

dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência e à assistência social. 

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade 

social, com base nos seguintes objetivos: 

III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 

VI - diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis 

específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, 

previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência 

social;” [...] 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e 

indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições 

sociais:” 

 

A questão pede a alternativa incorreta, portando a única é a letra “b”. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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III 

 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as 

decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo X do Edital que rege 

este processo seletivo. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única 

instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 

caberão recursos adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 14 de novembro de 2022.    

 

 

INSTITUTO CONSULPAM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 
 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes aos CARGOS 010 – 

PROFESSOR DE PORTUGUÊS, que insurgem contra a publicação do GABARITO 

PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no 

Edital 001/2022 do CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CRISTAL.   
 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 

 
 

Questão 01 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A banca examinadora julga improcedente a anulação da questão por causa de um desvio 

ortográfico que não interfere na resolução da questão. Como a questão trata de 

interpretação textual, esta banca não entende que o problema mencionado (erro 

ortográfico) interfira na resolução desta questão. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 02 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

De acordo com o texto, o termo que melhor substitui a palavra ‘balizada’ é o termo 

‘delimitada’, pois captura a ideia de ser circunscrita pelas ideias de bem e mal, etc. Por 

isso, a banca examinadora julga improcedente a anulação da questão. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 06 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A expressão ‘isto é’ no trecho em questão funciona unicamente como reformuladora do 

pensamento anterior. Essa reformulação não conclui um pensamento, pois não há 

marcas linguísticas que o façam, como conjunções conclusivas, por exemplo. Portanto, 

a banca julga a anulação da questão improcedente. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 11 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Compreende-se que não é, por si só, que a temática abordada na questão impeça a banca 

examinadora de promover a cobrança de conhecimentos de forma para além do restrito 

texto legal, adotando questionamento básico interpretativo para a questão, com temas 

explicitamente solicitados no Edital.  Além disso, ressalte-se que o desconhecimento do 

tema tratado envolve, consequentemente, a incapacidade de compreensão da legislação 

“pura”, pois é indissociável para qualquer candidato, de qualquer área do conhecimento, 

compreender o tema que envolve esse questionamento que permeia diversas áreas do 

Direito Administrativo. 

 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 
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Questão 12 
 

Procedem as alegações do recorrente.   

 

De fato, houve erro na elaboração da questão. 

 

QUESTÃO NULA. 

 

DEFERIDO 

 

 

Questão 13 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Nenhuma das outras alternativas estão corretas, sendo a divisão entre “primário” e 

“secundário” usos consolidados por autores do Direito Administrativo para explicar as 

prioridades existente no sopesamento desse princípio em face de outros. Ressalte-se, 

ainda, que não é pelo fato de outro princípio ser categorizado por algum autor também 

em “primário” e “secundário”, que poderia invalidar a questão ou confundir o candidato 

com alguma ambiguidade, tanto por decorrência do comando da questão, como pelas 

alternativas elencadas, que raciocínio dedutivo associado com conhecimento do 

conteúdo do edital permitiria responder. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 14 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Compreende-se que a mera modificação da ordem do texto, sem alteração do 

significado da norma legal, não valida o argumento do candidato. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 37 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A oração reduzida ‘ao rever este pedaço de Berlim’ pode ser substituída sem prejuízo 

semântico por ‘quando revi este pedaço de Berlim’. Verificamos o conteúdo 

circunstancial de tempo (cf. BECHARA, 2015, p. 529). 

 

BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 38ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2015. 

 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 38 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Há vários indícios que comprovam que a narrativa se desenrola após a queda do muro 

de Berlim. Eis os principais indícios: “Imaginava, antes de chegar aqui, que seria 

tomado por um sentimento de alegria, euforia mesmo, ao rever este pedaço de Berlim 

soprado pelos ventos da abertura, da liberdade.” (grifos nossos) 

 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 41 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A justificativa do recurso nem anula nem possibilita mudança de gabarito, todavia 

confirma o gabarito preliminar, pois a forma da leitura online é a característica que mais 

identifica esse tipo de texto. Por isso, a banca julga improcedente a mudança de 

gabarito. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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III 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as 

decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo X do Edital que rege 

este processo seletivo. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única 

instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 

caberão recursos adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 14 de novembro de 2022.    
 

 

INSTITUTO CONSULPAM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 
 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes aos CARGOS 011 – 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, que insurgem contra a publicação do 

GABARITO PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme 

disposto no Edital 001/2022 do CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CRISTAL.   
 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 

 

 

Questão 12 
 

Procedem as alegações do recorrente.   

 

De fato, houve erro na elaboração da questão. 

 

QUESTÃO NULA. 

 

DEFERIDO 
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Questão 24 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   
 

A pedagogia renovada mantém o propósito de adaptar o aluno ao meio social, daí seu 

interesse em reproduzir no seu contexto a própria existência humana. O conhecimento 

se resume ao que está vinculado à atuação e às descobertas dos aprendizes, 

configurando o que Piaget descreve como o mecanismo de conscientização. O contexto 

se refere a uma didática mais interessada com o trabalho a ser desenvolvido pelo 

professor, assim como, suas atividades de ensino e com a relação de aprendizagem do 

aluno, ou seja, o que difere as duas, é que a pedagogia renovada adapta o aluno ao meio 

fazendo-o reproduzir ações, já a pedagogia critica elabora estratégias por meio do 

mediador, professor, para que este aluno busque respostas por meio de sua própria 

vivencia. 
 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 
 

Questão 29 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   
 

Os PCNs se apresentam como documento oficial que norteiam os conteúdos a serem ensinados 

pelas escolas, compostos por pensamentos e reflexões que guiam os professores os conteúdos 

pertinentes não apenas ao ensino da disciplina, mas também a busca de objetivos. Já a BNCC 

fala em competências e habilidades despertando uma unificação no currículo buscando melhorar 

e colaborar o contexto educacional, então podemos afirmar que os documentos são distintos, 

mas se complementam na construção do projeto político pedagógico. De do exposto e da 

validade dos PCNs ainda serem um documento vigente, não é cabível a solicitação de anulação 

da questão visto que a BNCC não substitui os PCNs e nem existe alguma regulamentação sobre 

a exclusão de um em detrimento ao outro. Outro fator a ser citado para a resposta é que a 

questão é bem clara em seu enunciado sobre quais os conteúdos a serem abordados pela visão 

dos PCNs, não excluindo a visão da BNCC. A questão 29 não poderá ser anulada devido a 

própria citação do documento (http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro07.pdf) pág. 57, 

parágrafo um: “Os conteúdos abordados para o segundo ciclo serão, na realidade, 

desdobramentos e aperfeiçoamentos dos conteúdos do ciclo anterior.” O mesmo documento cita 

quais os conteúdos a serem trabalhados no primeiro ciclo como desenvolvimento das 

capacidades físicas durante os jogos, lutas, brincadeiras e danças (pág. 49); As habilidades e 

capacidades podem receber um tratamento mais específico, na medida em que os alunos já 

reúnem condições de compreender determinados recortes que podem ser feitos ao analisar os 

tipos de movimento envolvidos em cada atividade. As habilidades corporais devem contemplar 

desafios mais complexos do que as trabalhadas anteriormente no primeiro ciclo. 
 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 
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III 

 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as 

decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo X do Edital que rege 

este processo seletivo. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única 

instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 

caberão recursos adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 14 de novembro de 2022.    

 

 

INSTITUTO CONSULPAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

______________________________________________________________________ 

Instituto CONSULPAM Consultoria Público-Privada 

Tel: (85) 3224-9369/3239-4402 – Av. Evilásio Almeida Miranda, 280 – Edson Queiroz 

CEP: 60.834-486 – Fortaleza-CE. CNPJ: 08.381.236/0001-27 

 

43 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 
 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes aos CARGOS 012 – 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA, que insurgem contra a publicação do GABARITO 

PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no 

Edital 001/2022 do CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CRISTAL.   
 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 

 
 

Questão 11 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Compreende-se que não é, por si só, que a temática abordada na questão impeça a banca 

examinadora de promover a cobrança de conhecimentos de forma para além do restrito 

texto legal, adotando questionamento básico interpretativo para a questão, com temas 

explicitamente solicitados no Edital. Além disso, ressalte-se que o desconhecimento do 

tema tratado envolve, consequentemente, a incapacidade de compreensão da legislação 

“pura”, pois é indissociável para qualquer candidato, de qualquer área do conhecimento, 

compreender o tema que envolve esse questionamento que permeia diversas áreas do 

Direito Administrativo. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 12 
 

Procedem as alegações do recorrente.   
 

De fato, houve erro na elaboração da questão. 
 

QUESTÃO NULA. 
 

DEFERIDO 

 

 

Questão 13 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Compreende-se que não é, por si só, que a temática abordada na questão impeça a banca 

examinadora de promover a cobrança de conhecimentos de forma para além do restrito 

texto legal, adotando questionamento básico interpretativo para a questão, com temas 

explicitamente solicitados no Edital. Além disso, ressalte-se que o desconhecimento do 

tema tratado envolve, consequentemente, a incapacidade de compreensão da legislação 

“pura”, pois é indissociável para qualquer candidato, de qualquer área do conhecimento, 

compreender o tema que envolve esse questionamento e que permeia diversas áreas do 

Direito Administrativo. 

 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 14 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Compreende-se que o edital aborda expressamente a temática, quando solicita dos 

candidatos o conhecimento sobre o tema “Processo Administrativo” de maneira 

explícita e faz questionamento sobre a Lei que regula expressamente tal temática. Além 

disso, ressalte-se que o desconhecimento do tema tratado envolve, consequentemente, a 

incapacidade de compreensão da legislação “pura”, pois é indissociável para qualquer 

candidato, de qualquer área do conhecimento, compreender o tema que envolve esse 

questionamento e que permeia diversas áreas do Direito Administrativo. 

 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 
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Questão 15 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

O conteúdo cobrado está presente em: 3.4. NOÇÕES DE DIREITO 

ADMINISTRATIVO (Legislação) A Administração Pública: princípios da 

Administração Pública. Poderes administrativos. Atos administrativos. Serviços 

públicos. Servidores públicos: regime especial, regime trabalhista, expediente funcional 

e organizacional. Cargo, emprego e função pública. Órgãos públicos. Improbidade 

administrativa. Processo administrativo. Constituição da República Federativa do 

Brasil: dos Princípios Fundamentais – arts. 1º ao 4º; dos Direitos e Deveres Individuais 

e Coletivos - art. 5º; dos Direitos Sociais - arts. 6º ao 11º; dos Direitos Políticos - arts. 

14º ao 16º; da Organização Político Administrativa – arts. 18º e 19º; dos Municípios – 

arts. 29º ao 31º; da Administração Pública – arts. 37º ao 41º. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 16 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

- A República Federativa do Brasil, formada pela união dissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 

como um de seus fundamentos a soberania. – incorreto, pois o correto seria 

INDISSOLÚVEL. 

- Constitui-se um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a 

igualdade entre os Estados. Incorreto, pois é princípio das relações internacionais.  

A autodeterminação dos povos é um dos princípios pelo qual rege-se a República 

Federativa do Brasil em suas relações internacionais. - Correto 

A solução pacífica dos conflitos é um dos fundamentos da República Federativa do 

Brasil. – Incorreto, pois é  princípio das relações internacionais. 

 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 28 
 

Procedem as alegações do recorrente.   

 

Caro candidato, de fato houve erro material no Gabarito.  

 

Corresponde a mudança de Gabarito, na Prova 01 e 02, de D para C. 

 

DEFERIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 29 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Questão está correta e sem dubiedade pois de acordo com o conceito de cada uma das 

correntes temos: 

 

Atualmente existem várias correntes de pensamentos de preservação, o 

conservacionismo (consiste no pensamento de que a prioridade é a natureza com uma 

preocupação de conservação para as demais gerações), desenvolvimentismo ecológico 

(consiste no pensamento de que o mundo pode continuar crescendo economicamente de 

forma sustentável) e ecocapitalismo (corresponde ao pensamento capitalista de obter 

vantagens com as questões ambientais). 

 

Portanto, o recurso apresentado está solicitando a mudança de gabarito para a definição 

do Conservacionismoe não da corrente do desenvolvimentismo ecológico. A questão 

está correta 

 

Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/consciencia-ecologica.htm 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 41 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A questão está correta e sem dúvidas com relação ao seu gabarito Item A o único item 

correto a partir da observação do gráfico ofertado. 

Itens B e C dizem respeito a aumento populacional mas o gráfico está claro que 

apresenta apenas a taxa de fertilidade projetada para os próximos anos e o Item D fala 

sobre a taxa de mortalidade mas o gráfico somente apresenta índices da taxa de 

fertilidade portanto a questão possui um único item correto e é o item A. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

III 

 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as 

decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo X do Edital que rege 

este processo seletivo. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única 

instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 

caberão recursos adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 14 de novembro de 2022.    

 

 

INSTITUTO CONSULPAM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 
 

I 
 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes aos CARGOS 013 – 

PROFESSOR DE INGLÊS, que insurgem contra a publicação do GABARITO 

PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no 

Edital 001/2022 do CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CRISTAL.   
 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 

 

 

 

Questão 12 
 

Procedem as alegações do recorrente.   

 

De fato, houve erro na elaboração da questão. 

 

QUESTÃO NULA. 

 

DEFERIDO 
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Questão 30 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

O candidato fez inferências que extrapolam os limites do que se é possível concluir a 

partir da escrita e gramática empregada no texto. Os pronomes em inglês se referem ao 

último nome que podem substituir. Caso a intenção do autor fosse recorrer a um nome 

anterior ao último, o pronome it não poderia ser empregado. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 31 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   
 

É verdade que a preposição “on” pode ser usada para meses quando acompanhados de 

um dia, ou seja, quando se trata de uma data contendo o dia, o que não é o caso em 

questão. Na questão, está sendo usado apenas o mês, e não o dia e mês, e neste caso 

apenas a preposição “in” é possível. Quanto à preposição “for”, é verdade que ela pode 

ser usada para finalidade, mas, neste caso, o verbo que segue a preposição deve ser 

empregado no gerúndio, o que não ocorre no texto. Desta forma, a única alternativa 

correta é a que o gabarito traz: IN-TO 
 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 40 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   
 

O auxiliar “be going to” seguido do verbo principal “go” está plenamente correto. 

Embora não seja obrigatório, não há nada de incorreto na utilização do verbo principal 

neste caso. O candidato pode encontrar explicações nos dicionários 

(https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/going-to) e em livros de 

gramática. 
 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 
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III 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as 

decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo X do Edital que rege 

este processo seletivo. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única 

instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 

caberão recursos adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 14 de novembro de 2022.    
 

 

INSTITUTO CONSULPAM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 
 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes aos CARGOS 014 - 

PSICÓLOGO, que insurgem contra a publicação do GABARITO PRELIMINAR da 

Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no Edital 001/2022 do 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL.   
 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 

 
 

Questão 18 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Caro candidato, após uma análise rigorosa na questão, identificamos que a mesma não 

deixa brechas para possíveis erros, os gráficos estão bem elaborados e os mesmos 

podem ser compreendidos. Dessa forma a questão está correta e sem necessidade de 

anulação.  

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 20 
 

Procedem as alegações do recorrente.   

 

De fato, houve erro material na elaboração da questão.  

 

QUESTÃO NULA. 

 

DEFERIDO 

 

Questão 39 
 

Procedem as alegações do recorrente.   

 

A questão solicitada tem um erro de digitação, colocando como opção as sentenças 1, 2 

e 4 como corretas, não obtendo assim, nenhuma alternativa a assinalar. 

 

QUESTÃO NULA. 

 

DEFERIDO 

 

 

III 

 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as 

decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo X do Edital que rege 

este processo seletivo. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única 

instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 

caberão recursos adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 14 de novembro de 2022.    
 

 

INSTITUTO CONSULPAM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 
 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes aos CARGOS 015 – 

SECRETÁRIO DE ESCOLA, que insurgem contra a publicação do GABARITO 

PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no 

Edital 001/2022 do CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CRISTAL.   
 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 

 
 

Questão 03 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

‘Tampouco’ assim como ‘nunca’ exercem a função de adjunto adverbial nas suas 

respectivas orações. Por isso, é improcedente anular a questão. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 05 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   
 

No período: “Era a pergunta que eu me fazia”, temos duas orações. A oração 

subordinada adjetiva introduzida pelo pronome relativo: “que eu me fazia” contém o 

verbo ‘fazer’. Esse verbo exige um sujeito ‘eu’ e um objeto direto. O objeto direto está 

sendo exercido pelo pronome ‘que’, que substitui o termo da oração principal ‘a 

pergunta’. 
 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 06 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   
 

Tendo em vista que a questão 6 apresenta APENAS um item correto, no caso item B, 

sem ambiguidade com outros itens, a banca examinadora julga improcedente a anulação 

desta questão. 
 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 08 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   
 

De acordo com Bechara (2015, p. 309), “muitos adjetivos, permanecendo imóveis na 

sua flexão de gênero e número, podem passar a funcionar como advérbio” (grifo nosso). 

Adjetivos adverbializados, portanto, continuam sendo classificados formalmente como 

adjetivos, mas tendo a função de advérbios. A palavra ‘certo’ é classificada como 

adjetivo por participar do paradigma dos adjetivos, ou seja, por flexionar em gênero e 

número com substantivos dentro de um sintagma nominal. O uso em períodos 

específicos não muda a classificação formal das palavras (cf. BECHARA, 2015, p. 

115). Por isso, a banca examinadora julga improcedente a anulação da questão. 

 

BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 38ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2015. 
 

Gabarito mantido. 
 

INDEFERIDO 
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Questão 11 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

V = 120 x (1 + 0,02) x (1 + 0,05) x (1 + 0,07) 

V = 120 x 1,02 x 1,05 x 1,07 = R$ 137,51 

137,51 – 120,00 = 17,51 

17,51/120 = 0,1459 = 14,59%. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

 

 

Questão 15 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

As informações presentes na referida questão não causam ônus na resolução da mesma. 

 

Resolução: 

       km                    vel.                     tempo 

       20                      28                     15 min  

       25                      30                         x   
20

25
.
30

28
=  

15

𝑥
→

600

700
=

15

𝑥
→ 6𝑥 = 7.15 → 𝑥 = 17,5 𝑚𝑖𝑛 

 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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III 

 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as 

decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo X do Edital que rege 

este processo seletivo. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única 

instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 

caberão recursos adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 14 de novembro de 2022.    

 

 

INSTITUTO CONSULPAM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 
 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes aos CARGOS 016 – 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM, que insurgem contra a publicação do GABARITO 

PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no 

Edital 001/2022 do CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CRISTAL.   
 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 

 
 

Questão 02 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A banca julga improcedente a mudança de gabarito. A tipologia textual é clara quando 

se predomina uma característica discursiva: no caso da crônica o que predomina são 

sequências narrativas e não sequências argumentativas. As sequências argumentativas 

devem conter informações objetivas, dados de pesquisa que não são observados na 

crônica. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 04 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Em “como nas gerações românticas” temos uma elipse da expressão ‘não há mais’: 

‘como não há mais nas gerações românticas’. Por isso, o termo ‘como’ é uma conjunção 

e continua separando orações. Outros exemplos retirados de Bechara (2015, p. 343):  

 

a) O medo é a arma dos fracos, como a bravura a dos fortes. 

b) O jogo assim como o fogo, consome em poucas horas o trabalho de muitos anos. 

 

Portanto, a banca examinadora julga improcedente a mudança ou anulação do gabarito. 

 

BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 38ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2015. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

 

Questão 11 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

V = 120 x (1 + 0,02) x (1 + 0,05) x (1 + 0,07) 

V = 120 x 1,02 x 1,05 x 1,07 = R$ 137,51 

137,51 – 120,00 = 17,51 

17,51/120 = 0,1459 = 14,59%. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 19 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A alternativa “d” que é objeto de recurso é a única que se encontra correta e de acordo 

com as normas vigentes, senão vejamos o que Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e 

suas alterações no artigo 11, inciso XI: 

 

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 

administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de 

imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:  

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa 

jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de 

cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração 

pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;”         

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

 

Questão 26 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Prezado candidato, a referida questão solicita o ITEM ERRADO, a respeito das 

informações que devem estar presentes nos rótulos dos produtos para saúde que são 

processados, de acordo com a RDC nº 15. O único item que está errado é o item C, pois 

na RDC nº 15, 15 de março de 2012, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas 

para o processamento de produtos para saúde. Art. 85 O rótulo de identificação da 

embalagem deve conter: I - nome do produto; II - número do lote; III - data da 

esterilização; IV - data limite de uso; V - método de esterilização; VI - nome do 

responsável pelo preparo. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 33 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A resposta correta é justamente o item que contém a seguinte informação: Posição 

Litotômica. A posição Litotômica ou litotomia consiste no posicionamento do paciente 

em decúbito dorsal com as pernas afastadas e suspensas sobre perneiras. Geralmente é 

utilizada para exames dos órgãos genitais internos e externos. Também é utilizada em 

cirurgia do trato urinário e genital. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

III 

 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as 

decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo X do Edital que rege 

este processo seletivo. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única 

instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 

caberão recursos adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 14 de novembro de 2022.    

 

 

INSTITUTO CONSULPAM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 
 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes aos CARGOS 018 - 

TESOUREIRO, que insurgem contra a publicação do GABARITO PRELIMINAR da 

Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no Edital 001/2022 do 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL.   
 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados: 

 

Questão 06 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Tendo em vista que a questão 6 apresenta APENAS um item correto, no caso item B, 

sem ambiguidade com outros itens, a banca examinadora julga improcedente a anulação 

desta questão. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 08 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

De acordo com Bechara (2015, p. 309), “muitos adjetivos, permanecendo imóveis na 

sua flexão de gênero e número, podem passar a funcionar como advérbio” (grifo nosso). 

Adjetivos adverbializados, portanto, continuam sendo classificados formalmente como 

adjetivos, mas tendo a função de advérbios. A palavra ‘certo’ é classificada como 

adjetivo por participar do paradigma dos adjetivos, ou seja, por flexionar em gênero e 

número com substantivos dentro de um sintagma nominal. O uso em períodos 

específicos não muda a classificação formal das palavras (cf. BECHARA, 2015, p. 

115). Por isso, a banca examinadora julga improcedente a anulação da questão. 

 

BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 38ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2015. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 15 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A referida questão tem o objetivo de avaliar o conhecimento dos candidatos no assunto 

regra de três, no caso regra de três direta e inversamente proporcional. 

 

   km                    vel.                     tempo 

       20                      28                     15 min  

       25                      30                         x   
20

25
.
30

28
=  

15

𝑥
→

600

700
=

15

𝑥
→ 6𝑥 = 7.15 → 𝑥 = 17,5 𝑚𝑖𝑛 

 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 26 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Caro candidato, fundamentação improcedente. O Word não serve apenas para editar 

textos. Referir-se ao Microsoft Word como um Editor seria limitar suas diversas 

funções a apenas funções de Editar textos. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 32 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Reposta está de acordo com o parágrafo 4º do artigo 11, da lei 4320. Transferência 

corrente é Receita Corrente. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

 

Questão 39 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A questão vem em sequência com outras questões relacionadas a Linux. Mesmo sem 

citar diretamente, o SO, é possível depreender pelo fato de que, independente do SO, só 

há uma resposta correta. O nível de dificuldade da questão e sua relevância para o 

trabalho do cargo são de natureza subjetiva, e, portanto, não serão respondidas. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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III 

 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as 

decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo X do Edital que rege 

este processo seletivo. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única 

instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 

caberão recursos adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 14 de novembro de 2022.    

 

 

INSTITUTO CONSULPAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


