
SIGMA
Assessoria e Consultoria

 

GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME  /  CNPJ 19.163.863/0001-08  /  CRA/SC 2.319-J / CRA/RS 3.626/S 
Rua Alvice Caldart, 16 - centro - Capinzal (SC) / CEP 89665-000 - Fone (49) 3555-5864 

http://sigma.concursos.srv.br     -     contato@sigmaconsultoriasc.com.br 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PAIM FILHO/RS 
EDITAL Nº 01/2019 

 
 

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR 
 

 
 

A Banca Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos do Município de 
Paim Filho/RS, originado pelo Edital nº 01/2019, torna público, para conhecimento dos 
interessados, após a análise dos recursos interpostos em requerimentos formulados pelos 
candidatos, prolatou as seguintes decisões: 

 
 

1. Fica anulada a seguinte questão ante as seguintes justificativas: 
 

QUESTÃO PROVA CARGO 

09 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PSICOPEDAGOGO 

RAZÕES DA ANULAÇÃO: 

Os recursos são procedentes. Verifica-se erro material nas alternativas de respostas da questão. O 
enunciado requer a alternativa incorreta, porém todas as opções estão corretas. A questão não 
possui alternativa de resposta que atende ao enunciado. Por isso, deve ser anulada. Recursos 
deferidos. Questão anulada. É o parecer. 

 
 
2. Fica mantido o Gabarito Preliminar ante as seguintes justificativas: 
 

QUESTÃO PROVA CARGO 

01 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NUTRICIONISTA 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recurso é improcedente. Conforme o link: www.jped.com.br, referente à avaliação do estado 
nutricional, para as crianças o P/I (opção “B”) é o índice antropométrico mais utilizado para se 
averiguar essa avaliação e o P/E e IMC são mais utilizados em adolescentes. Permanece inalterado o 
gabarito preliminar. Recurso indeferido. Permanece inalterado o gabarito preliminar. É o parecer. 
 

 

QUESTÃO PROVA CARGO 

01 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PSICOPEDAGOGO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recurso é improcedente. Exercitar a curiosidade intelectual é recorrer à abordagem própria das 
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. A questão se refere a 
BNCC, uma vez que a resposta solicitada deveria ser conforme tal conteúdo. Além disso, exercitar 
colocar em ação; tornar concreto. Despertar dar ocasião ou origem a, fazer nascer; provocar, 
excitar, estimular, espertar. Pelo exposto, permanece inalterado o gabarito preliminar, sendo a 
alternativa “A” a resposta correta. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 
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QUESTÃO PROVA CARGO 

02 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EDUCADOR FÍSICO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recurso é improcedente. Em relação aos princípios do treinamento físico, de fato, alguns autores 
consideram cinco como principais, porém, em literaturas e sites de pesquisas, são enumerados 
outros não aqui elencados. Baseado na literatura: Fisiologia do exercício, editora Manole, edição 
2016, na página 478, o autor apresenta no PRINCÍPIO DA CONSCIENTIZAÇÃO a seguinte descrição: 
“... o atleta, quando consciente a respeito do motivo pelo qual vai treinar e dos benefícios que 
aquele tipo de treinamento pode proporcionar, realiza o treinamento com mais eficiência e, 
consequentemente, obtém resultados mais expressivos”, justificando, assim, que a questão está 
corretamente elaborada. Permanece inalterado o gabarito preliminar. Recurso indeferido. Gabarito 
mantido. É o parecer. 
 

 

QUESTÃO PROVA CARGO 

02 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PSICOPEDAGOGO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recurso é improcedente. Conforme a Lei nº 13.146/2015, em seu art. 2º, “Considera-se pessoa 
com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 
e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. Portanto, a resposta 
correta é a opção “D”, conforme corretamente indicado pelo gabarito preliminar. Recurso 
indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 
 

 

QUESTÃO PROVA CARGO 

03 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PSICÓLOGO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recurso é improcedente. A opção “B” descreve o teste BATERIA FATORIAL DE PERSONALIDADE, o 
qual tem a sigla BFP. O teste com o dígito 5 se refere ao teste BATERIA DE PROVAS DE RACIOCÍNIO, 
o qual tem a sigla BPR-5, pois possui 5 subtestes. A opção “C” também traz essa interpretação, no 
qual o Teste de não verbal de inteligência tem a silga G-37, G-38. A questão foi apresentada de 
forma correta, apenas a atenção e observação eram desejadas à pergunta. Link utilizado para 
verificação dos testes. http://satepsi.cfp.org.br/testesFavoraveis.cfm O teste Psicodiagnóstico 
Miocinético (PMK) está como favorável no link apresentado a cima. Resposta é a opção “A”. 
Permanece inalterado o gabarito preliminar. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 
 

 

QUESTÃO PROVA CARGO 

04 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EDUCADOR FÍSICO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recurso é improcedente. Por estarmos embasados na mesma literatura justifica-se que no 
Capitulo 1, no item 3 Classificação, pág. 3, último parágrafo, a autora faz a seguinte descrição: “... A 
classificação da GL diferencia os objetivos para aplicação da ginástica em: ginástica laboral 
preparatória (prepara o trabalhador para atividades de força, velocidade ou resistência), ginástica 
de compensação (previne a instalação de vícios posturais), ginástica corretiva (restabelece o 
equilíbrio muscular e articular) e ginástica de conservação ou manutenção (mantém o equilíbrio 
fisiomorfológico). Assim, mantém-se a questão tendo como resposta correta a letra “D”. Permanece 
inalterado o gabarito preliminar. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 
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QUESTÃO PROVA CARGO 

06 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PSICÓLOGO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recurso é improcedente. Psicoterapias: abordagens atuais/Aristides Volpato Cordioli (organizador) 
3ª ed., Porto Alegre: Artmed, 2008. 886p. Capítulo 2, página 53, relata todas as alternativas da 
questão. Permanece inalterado o gabarito preliminar. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o 
parecer. 
 

 

QUESTÃO PROVA CARGO 

07 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AGENTE ADMINISTRATIVO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recurso é improcedente. A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra “A”. 
São requisitos para o ato administrativo: Finalidade, Competência, Motivo, Forma e Objeto. (Fontes: 
https://www.jusbrasil.com.br/artigos/busca?q=OBJETO%2C+MOTIVO%2C+FINALIDADE%2C+FORMA
+E+COMPET%C3%8ANCIA e https://jus.com.br/artigos/60926/ato-administrativo-origem-conceito-
requisitos-vinculacao-discricionariedade-e-merito). Permanece inalterado o gabarito preliminar. 
Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 
 

 

QUESTÃO PROVA CARGO 

08 e 09 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS INSPETOR TRIBUTÁRIO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

Os recursos são improcedentes. A questão aborda conteúdo atinente à administração pública, 
conforme disposto nos enunciados e regularmente indicado no programa de provas do cargo. 
Permanece inalterado o gabarito preliminar. Recursos indeferidos. Gabarito mantido. É o parecer. 
 

 

QUESTÃO PROVA CARGO 

09 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AGENTE ADMINISTRATIVO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recurso é improcedente. A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra “B”. 
“Ordenação Cronológica: disposição dos documentos ou pastas de acordo com a sucessão 
temporal.” Na pasta MANUTENÇÃO PRÉDIO temos: primeiro o Memorando pedindo o conserto, 
depois a resposta da EMPRESA solicitando a compra de torneira nova, em seguida a Informação de 
que já foi adquirida a torneira, e por último a Informação da EMPRESA que o serviço foi concluído. 
Todos os documentos podem ser arquivados em ordem cronológica. Assim se sabe como começou a 
ação e como terminou, formando um dossiê de fácil compreensão para quem pesquisar. Permanece 
inalterado o gabarito preliminar. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 
 

 

QUESTÃO PROVA CARGO 

09 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS FISIOTERAPEUTA 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recurso é improcedente. A questão está corretamente elaborada. A grafia incorreta do termo 
citado pelo recorrente em uma das alternativas em nada interfere na interpretação técnica da 
questão, não prejudicando o candidato na escolha da resposta correta. Permanece inalterado o 
gabarito preliminar. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 
 

 

https://www.jusbrasil.com.br/artigos/busca?q=OBJETO%2C+MOTIVO%2C+FINALIDADE%2C+FORMA+E+COMPET%C3%8ANCIA
https://www.jusbrasil.com.br/artigos/busca?q=OBJETO%2C+MOTIVO%2C+FINALIDADE%2C+FORMA+E+COMPET%C3%8ANCIA
https://jus.com.br/artigos/60926/ato-administrativo-origem-conceito-requisitos-vinculacao-discricionariedade-e-merito
https://jus.com.br/artigos/60926/ato-administrativo-origem-conceito-requisitos-vinculacao-discricionariedade-e-merito
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QUESTÃO PROVA CARGO 

10 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AGENTE ADMINISTRATIVO 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recurso é improcedente. Desconcentração Administrativa consiste na criação de órgãos – 
desprovidos de personalidade jurídica – pela administração pública direta, a fim de desconcentrar as 
competências, dando maior força ao Princípio da Eficiência. Nota-se que haverá uma distribuição 
interna de competências dentro da estrutura da própria pessoa jurídica já existente. 
Descentralização Administrativa refere-se à criação de novas pessoas jurídicas de direito público ou 
privado por parte dos entes da federação (União, Distrito Federal, Estados e Municípios). Dessa 
forma serão atribuídas a essas novas pessoas jurídicas o desempenho de atividades específicas. A 
delegação relaciona-se à concessão ou permissão dado a um particular para o desempenho da 
função. Fonte: https://ebradi.jusbrasil.com.br/artigos/555262735/desconcentracao-e-descentra-
lizacao- administrativa-entenda-a-diferenca e https://www.grancursospresencial.com.br/novo/ 
upload/ORGANIZACAO_ADMINISRATIVA_NOVO_20100423153929.pdf. Permanece inalterado o 
gabarito preliminar. Recurso indeferido. Gabarito mantido. É o parecer. 
 

 

QUESTÃO PROVA CARGO 

10 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NUTRICIONISTA 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DE GABARITO: 

O recurso é improcedente. O milho concentra maiores taxas de Ácido Fólico, niacina, vitamina B6 e 
várias outras vitaminas. A resposta correta é a opção “B”. Recurso indeferido. Permanece inalterado 
o gabarito preliminar. Gabarito mantido. É o parecer. 
 

 

QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

13 PORTUGUÊS COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DO GABARITO: 

Os recursos são improcedentes. A pergunta é clara e direta. Não se refere em quantos quadrinhos 
estão os pronomes e, sim, aos dois pronomes em questão: você e mim.  A palavra Você passa a ser 
um pronome de tratamento a partir de uma situação informal de fala; contudo, na frase 
interrogativa em que ele se encontra, o mesmo se discrimina como pronome pessoal do caso 
oblíquo tônico. Recursos indeferidos. Gabarito mantido. É o parecer. 
 

 

QUESTÃO PROVA APLICAÇÃO 

15 PORTUGUÊS COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR 

RAZÕES DA MANUTENÇÃO DO GABARITO: 

Os recursos são improcedentes. Composição é o processo que forma palavras compostas, a partir 
da junção de dois ou mais radicais e não da junção de duas ou mais palavras. A resposta é correta é 
a alternativa “A”. Permanece inalterado o gabarito preliminar. Recursos indeferidos. Gabarito 
mantido. É o parecer. 
 

É o relatório. 
 

Banca Examinadora 
SIGMA Assessoria e Consultoria 

 
Publicado em 12 de fevereiro de 2020 

Realização: SIGMA Assessoria e Consultoria 

https://www.grancursospresencial.com.br/novo/

