CONSIRJ JALES
CONCURSO PÚBLICO - 01/2018
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IMAGINE

RECURSOS
Período de recursos contra o gabarito e o caderno de questões
INSCRIÇÃ
O

13

DETALHES

RESPOSTA

DEFERIMEN
TO

Venho por meio deste solicitar a revisão da prova objetiva, uma vez que, as provas de
técnicos em enfermagem e enfermeiros estão iguais, sendo que o nível de escolaridade
não são iguais.

Todo o conteúdo cobrado nas
provas estava de acordo com o
conteúdo programático e todas
as demais normas contidas no
edital.
RECURSO INDEFERIDO

INDEFERID
O

Analisando a resposta correta,
alternativa "A":
"Trata-se de contrato pelo qual o
governo transfere a execução de
um serviço público à pessoa
jurídica ou consórcio de
empresas que demonstre
capacidade para seu
desempenho, por sua conta e
risco e por prazo determinado."
No contrato licitatório em tela,a
empresa contratada possui o
ônus da execução do objeto,
sendo este o sentido empregado
na alternativa correta. O
candidato para resolução da
questão deveria ter conhecimento
prévio de tal premissa. Logo, não
faz jus a pretensão do candidato.
RECURSO INDEFERIDO

INDEFERID
O

CHARLES SANTANA PEREIRA

A questão pede:
“Assinale a alternativa cujo conteúdo apresenta apenas formas de tratamento formal,
mostram maior respeito ou distância social no tratamento, que deve ser dispensado ao
público em geral”. Foi apontado como gabarito a alternativa B, “O senhor, A senhora”.
Entretanto, o erro está na alternativa A “Senhor professor, Senhor doutor”, pois não há
necessidade de se dirigir a uma pessoa utilizando o pronome combinado com uma
profissão “senhor professor” ou “senhor doutor” tendo em vista que isso cria um
distanciamento social, que a própria alternativa afirma que deve ser evitado no
atendimento público. A simples utilização dos pronomes “senhor” e “senhora” são
suficientes para manter uma relação respeitosa com as pessoas que não demandam de
outra forma pronominal.

a questão pede a alternativa
correta.
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

INDEFERID
O

CIBELE CRISTINA RAMOS QUEÇADA

Todas as alternativas estão corretas . O profissional da enfermagem por lei , tem todos
esses deveres a serem executados, sem exceção de nenhum.
(A) Recusar-se a executar atividades que não sejam de
sua competência legal.
(B) Ser informado sobre o diagnóstico provisório ou
definitivo de todos os clientes que estejam sob sua
assistência.
(C) Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem,
quando impedido de cumprir o Código e a lei do
Exercício Profissional.
(D) Colocar seus serviços profissionais à disposição da
comunidade em casos de emergência, epidemia e
catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais.

videCódigo de Ética dos
Profissionais de Enfermagem.
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

INDEFERID
O

DAIANE CONSTANTE TRINDADE

Solicito a revisão geral da prova, pois foi aplicada a mesma tanto para nível superior e
médio. Sendo que o valor da taxa de inscrições foram diferentes e também o conteúdo
programático. Isto envolve todas as disciplinas aplicadas. Contudo onde me senti
prejudicada.

Todo o conteúdo cobrado nas
provas estava de acordo com o
conteúdo programático e todas
as demais normas contidas no
edital.
RECURSO INDEFERIDO

INDEFERID
O

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

INDEFERID
O

NOME

ABNER GUSTAVO MELO DOS SANTOS

As alternativas "A, B e C" da referida questão, estavam ortograficamente equivocadas.
Utilizando o termo técnico adequado, encontravam-se ambíguas¹ devido ao emprego da
frase "por sua conta e risco" mencionada ao final de cada alternativa, desta forma
impossibilitou ao candidato diferenciar se estava se referindo ao Serviço Público ou ao
Serviço particular, deixando a questão confusa e prejudicando sua resolução.
1421

1070

1381

57

CAROLINA ANGELICA REIS MARIANO DOS
SANTOS

¹Significado de Ambiguidade
substantivo feminino
Qualidade daquilo que possui ou pode possuir diferentes sentidos, do que é incerto ou
indefinido; natureza do que é ambíguo.
[Linguística] Duplicidade de sentidos; característica de alguns termos, expressões,
sentenças que expressam mais de uma acepção ou entendimento possível: a
ambiguidade faz parte da poesia.

A questão fala sobre os princípios do serviço social
* Não discriminação do serviço social por questões de inserção de classe social, gênero,
etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição
física.

151

DENISE PEREIRA DOS SANTOS

E o código de ética está: Exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem
discriminar, por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião,
nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física.
A questão fala dos princípios, mas o cita de maneira que deturpa o seu real significado “ ninguém discrimina o serviço social”
O princípio fala que o Assistente Social deve exercer o Serviço Social de maneira que
não seja prejudicado em seu exercício por questões que ó discriminem. Por fim o décimo
primeiro princípio firma o exercício do Serviço Social sem ser discriminado nem
discriminar por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião,
nacionalidade, opção sexual, idade e condição física. Este princípio garante aos
profissionais do Serviço Social, aos seus usuários e aos outros profissionais com os
quais o/a Assistente Social esteja relacionado no seu cotidiano profissional o direito ao
respeito às suas particularidades, considerando as reflexões éticas presentes no
conjunto valorativo que o código busca explicitar (PAIVA; SALES,
2012).
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1417

1154

585

ELISANGELA DE CASTRO

A questão número 11 pede para assinalar a alternativa que apresenta uma grandeza
diretamente proporcional, ou seja, duas grandezas crescem ou decrescem juntas. E de
acordo com as alternativas, a letra A está correta, pois tendo a largura constante, quanto
maior o valor do comprimento, maior será o valor da sua área. A alternativa B também
está correta, é diretamente proporcional, pois se aumentarmos a quantidade de ração,
maior também será a quantidade que cada animal poderá consumir. A alternativa D
também está correta, pois se aumentarmos o tamanho, a construção de um muro, o
tempo gasto pelos construtores também será maior, uma vez que não citou nada da
variação do total de construtores e sim em relação ao tempo.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

INDEFERID
O

ELIZANDREIA AGUIAR MANCHADO

SOLICITO A REVISÃO DA PROVA DE NÍVEL MÉDIO PARA TÉCNICO DE
ENFERMAGEM, ONDE ME SENTI EXTREMAMENTE PREJUDICADA PELO NÍVEL DE
DIFICULDADE, EM TODAS AS DISCIPLINAS. POIS TENHO O CONHECIMENTO QUE
FOI APLICADA A MESMA PROVA AO NÍVEL SUPERIOR DE ENFERMAGEM E NÍVEL
MÉDIO, TENDO DIFERENÇA EM VALORES NA TAXA DE INSCRIÇAO E TAMBEM NO
CONTEUDO PROGRAMATICO. SOLICITO QUE VENHAM A CONSIDERAR NOVA
APLICAÇÃO DA PROVA PARA O CARGO TÉCNICO DE ENFERMAGEM E QUE ESTÁ
SEJA DE NÍVEL MÉDIO.

Todo o conteúdo cobrado nas
provas estava de acordo com o
conteúdo programático e todas
as demais normas contidas no
edital.
RECURSO INDEFERIDO

INDEFERID
O

DDG conhecido também como
0800 é o Serviço de Discagem
Direta Gratuita, onde a cobrança
do serviço interurbano
franqueado,ou seja, das
ligações,é feita no telefone
chamado.
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

INDEFERID
O

Prezado (a), bom dia!
Venho através desde, solicitar a revisão geral da prova aplicada no dia 30/09 para os
cargos disponíveis em edital do CONSIRG, dado que, as provas aplicadas para os
cargos de Enfermeiro e Técnicos de Enfermagem foram a mesma, sendo explícito em
edital a discrepância dos cargos, dos conteúdos programáticos e inclusive valores
diferenciados das taxas de inscrições. As provas foram de conteúdo igual, a mesma
prova,todas as disciplinas. Portanto, fui lesada como candidata e como consumidora.
Com isso, solicito novo certame, condizente com o nível técnico do edital do CONSIRG.
Desde já agradeço pela atenção. Aguardo deferimento. Atenciosamente.

Todo o conteúdo cobrado nas
provas estava de acordo com o
conteúdo programático e todas
as demais normas contidas no
edital.
RECURSO INDEFERIDO

INDEFERID
O

JAKELINE DE CARVALHO BERNARDES

A cerca da questão 14, não concordo com o resultado do gabarito. Não encontrei
fundamento na resposta exposta.

O candidato não demonstrou a
resolução para o resultado
pretendido, logo, não é possível
analisar se faz jus a pretenção do
candidato.
RECURSO INDEFERIDO

INDEFERID
O

JAQUELINE OLIVEIRA TRINDADE

A função referencial também é
chamada de função informativa,
ou donativa etem como objetivo
principal informar, referenciar
No enunciado desta questão fala que "as funções de linguagem são classificadas em 6
algo.
tipos:função referencial,função emotiva, função poética, função fática,função conativa e
O candidato deveria conhecer
função metalinguística.No gabarito divulgado no dia 30/09/2018 ele da como certa a
sobre funções de linguagem para
alternativa (C), sendo que a mesma não foi mencionada no enunciado como alternativa,o responder corretamente a
que causa dúvidas na resposta,sendo assim gostaria de pedir a anulação da questão.
questão.
considerando que a alternativa C
está correta, não há que se falar
em anulação da questão.
é o parecer

INDEFERID
O

JHEINEI THIELYN GOMES NOGUEIRA

A questão não mensiona ser
após o uso, fato este que deveria
ter sido considerado pelo
Agulhas na alternativa C
candidato.
Não pode ser esterelizada , deve ser descartada como lixo hospitalar ( não é reutilizável) O candidato não mencionou qual
e sim desprezada em local apropriado.
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
é o parecer.

INDEFERID
O

FABRICIO DA SILVA MATOS

30. O serviço interurbano franqueado, cuja cobrança
das ligações é feita no telefone chamado é o:
(A) DDAC: (Discagem Direta A Cobrar).
(B) DDG: (Discagem Direta Gratuita).
(C) DDR: (Discagem Direta ao Recebedor).
(D) DDLD: (Discagem Direta de Longa Distância).
Esta questão esta muito confusa
Na minha opinião, a resposta desta questão é a alternativa (A).
Mas o gabarito oficial a resposta foi a alternativa (B).
desde já eu agradeço.

1402

671

1342

1701

HERICA RUFINO CUNHA GARAVELO
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1230

JOAO GABRIEL LAINE DE OLIVEIRA

29. O bom relacionamento entre pessoas
desconhecidas pode ser expresso por formas de
tratamentos coloquiais, sendo dispensáveis na maioria
das vezes o excesso de formalismo a fim de se
evidenciar o respeito estabelecido na relação. Assinale
a alternativa cujo conteúdo apresenta apenas formas
de tratamento formal mostram maior respeito ou
distância social no tratamento, que deve ser
dispensado ao público em geral:

No final da questão:
(... que deve ser DISPENSADO ao público em geral.) O senhor, a senhora, realmente
são formas de tratamentos dispensáveis ao público em geral? Temos outras alternativas
que o tratamento coloquial exerce função mais formal que deve ser dispensado para que
haja maior respeito ou não termos DISTÂNCIA SOCIAL DE TRATAMENTO.

A República Federativa do Brasil, é formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Assinale
a alternativa cujo conteúdo apresenta um fundamento da República Federativa do Brasil
contemplado no art. 1º da Carta Magna:
(A) Os valores sociais da livre iniciativa
(B) O direito de herança
(C) Defesa da paz
(D) Os direitos humanos

399

JOICE APARECIDA DA SILVA FIM

RESPOSTA:
Conforme Constituição Federal de 1988 o Art. 1º A República Federativa do Brasil,
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político
Desta forma, a resposta A está incompleta e conforme o fundamento III - a dignidade da
pessoa humana; a resposta D também poderia estar correta levando em consideração
seu teor.

1008

LEILA CRISTINA DOS SANTOS LOPES

Quero recorrer a questão 8 de Português, já que o sentido da palavra umbela é qualquer
objeto em forma de guarda-chuva e a banca considera como resposta chapéu de sol.Por
favor revejam o sentido da palavra.

Ocandidato deveria ter se
atentado ao significado do termo
"dispensável" constante da
questão. por uma interpreatação
contextual pode-se concluir que o
excesso de formalismo deve ser
dispensado, ou seja deve ser
deixado de lado para o
tratamento do público em geral.
Porém diante da necessidade de
demonstrar e estabelecer uma
distância respeitosa deve ser
dispensado, no sentido de
conferido, dado, oferecido, um
tratamento sem excessos, porém
formal.
a única alternativa capaz de
expressar exatamente o que se
deveria extrair da interpretação
da questão, ou seja, um
tratamento formal porém sem
excessos, é a alternativa B.
considerada correta poresta
banca.
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
é o parecer.

INDEFERID
O

Os valores sociais da livre
iniciativa, contidos na resposta
correta, estão contemplados no
art. 1° da constituição no inciso
IV:
"IV - os valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa;"
Não sendo necessária para estar
correta, a alternativa trazer o
inteiro teor do contido na CF.
Já a alternativa "D" pleiteada pelo
recorrente como correta, não
encontra respaldo no inciso III:
"III - a dignidade da pessoa
humana;"
Uma vez que "dignidade" e
"direito" são termos distintos.
RECURSO INDEFERIDO

INDEFERID
O

A única alternativa ligada ao
contexto que contempla correta e
inteiramente a resposta da
questão é a alternativa "A". Ainda
que o significado apresentado
pelo recorrente fosse único, a
resposta que pleitea ser correta
não comtemplaria os significados
das demaispalavras. Ainda
assim, a alternativa correta, traz a
palavra "umbela" com significado
próximo ao do dito pelo
recorrente.
RECURSO INDEFERIDO

INDEFERID
O
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A pergunta é:
Considerando as dificuldades dos assistentes sociais com relação ao referencial
teórico-prático do Serviço Social, analise as proposições abaixo em seguida assinale a
alternativa correspondente:
I.A teoria em si não transforma o mundo. Pode contribuir para sua transformação, mas
para isso tem que sair de si mesma.
II.Entre a teoria e a atividade prática transformadora se insere um trabalho de educação
das consciências, de organização dos meios materiais e planos concretos de ação.
III.A teoria é considerada prática na medida em que materializa, através de uma série de
mediações, o que antes só existia idealmente, como conhecimento da realidade ou
antecipação ideal de sua transformação.
(A) Apenas I e II estão corretas.
(B) Apenas II está correta.
(C) I e III estão corretas.
(D) Apenas III está correta.
791

MARCELA RODRIGUES PICININ
No entanto segundo Vasquez,perante afirmação abaixo, nos aponta que todas as
alternativas da questão está correta, conclui-se que houve erro na questão, pois não
apresenta a resposta correta.
Durante todas as práticas a interdisciplinaridade é vivenciada por educadores e
educandos.
A
teoria em si não transforma o mundo. Pode contribuir para sua transformação, mas para
isto tem que sair de si mesma, e, em primeiro lugar, tem que ser assimilada pelos que
vão ocasionar, com seus atos reais, efetivos tal transformação. Entre a teoria e a
atividade prática transformadora se insere um trabalho de educação das consciências,
de organização de meios materiais e planos concretos de ação: tudo isso como
passagem indispensável para desenvolver ações reais e efetivas. Nesse sentido, uma
teoria é prática na medida em que materializa, através de uma série de mediações, o
que antes só existia idealmente, como conhecimento da realidade ou antecipação ideal
de sua transformação. (Vasquez, 1977, p.206)

Considerando as dificuldades dos assistentes sociais com relação ao referencial
teórico-prático do Serviço Social, analise as proposições abaixo em seguida assinale a
alternativa correspondente:
I.A teoria em si não transforma o mundo. Pode contribuir para sua transformação, mas
para isso tem que sair de si mesma.
II.Entre a teoria e a atividade prática transformadora se insere um trabalho de educação
das consciências, de organização dos meios materiais e planos concretos de ação.
III.A teoria é considerada prática na medida em que materializa, através de uma série de
mediações, o que antes só existia idealmente, como conhecimento da realidade ou
antecipação ideal de sua transformação.
(A) Apenas I e II estão corretas.
(B) Apenas II está correta.
(C) I e III estão corretas.
(D) Apenas III está correta.
362

MIRELLA MEDINA GONÇALVES

Resposta:
Durante todas as práticas a interdisciplinaridade é vivenciada por educadores e
educandos.
A teoria em si não transforma o mundo.
Pode contribuir para sua transformação, mas para isto tem que sair de si mesma, e, em
primeiro lugar, tem que ser assimilada pelos que vão ocasionar, com seus atos reais,
efetivos tal transformação. Entre a teoria e a atividade prática transformadora se insere
um trabalho de educação das consciências, de organização de meios materiais e planos
concretos de ação: tudo isso como passagem indispensável para desenvolver ações
reais e efetivas. Nesse sentido, uma teoria é prática na medida em que materializa,
através de uma série de mediações, o que antes só existia idealmente, como
conhecimento da realidade ou antecipação ideal de sua transformação.(Vasquez, 1977,
p.206)

todas asproposiçõesestão
corretas,portanto as proposições
I e III como trata a alternativa C
estão corretas, e não apenas I e
II, como afirma a alternativa A, ou
apenas II como afirma a
alternativa B, ou apenas III como
afirma a alternativa D.
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
é o parecer.

INDEFERID
O

todas asproposiçõesestão
corretas,portanto as proposições
I e III como trata a alternativa C
estão corretas, e não apenas I e
II, como afirma a alternativa A, ou
apenas II como afirma a
alternativa B, ou apenas III como
afirma a alternativa D.
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
é o parecer.

INDEFERID
O

A função referencial também é
chamada de função informativa,
ou donativa etem como objetivo
principal informar, referenciar
algo.
O candidato deveria conhecer
sobre funções de linguagem para
responder corretamente a
questão.
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
é o parecer

INDEFERID
O

Desta forma, TODAS as respostas estão corretas, e não somente a I e III conforme
gabarito letra C.

1635

NATÁLIA OLIVEIRA DE CAMARGO

3. As funções da linguagem são formas de utilização da
linguagem segundo a intenção do falante.
Elas são classificadas em seis tipos: função referencial,
função emotiva, função poética, função fática, função
conativa e função metalinguística. A função cuja
característica é colocar em evidência o assunto é a:
(A) Função emotiva.
(B) Função conativa.
(C) Função informativa.
(D) Função metalinguística.
Observe que vocês colocaram na pergunta a informação de que existem apenas 6 tipos
de classificação. Ao colocar a alternativa de reposta, a que vocês consideraram correta
não está entre as 6 citadas por vocês. Vocês me induziram ao erro. Eu ia escolher a
informativa, porém vocês disseram que só existiam as 6 citadas.
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1549

REINALDO LAION DOS SANTOS ALVES

A pergunta foi mal formulada e difícil de ser compreendida, pois além de não haver
pontuação correta , como vírgula, o termo dispensado colocado na última linha, ficou
incoerente, que deveria ser (indispensável) e não dispensado.

Quanto à competência do SUS, analise as proposições abaixo e em seguida assinale a
alternativa correta:
I.O SUS é competente para fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle
de seu teor nutricional.
II. O SUS é competente para fiscalizar bebidas e águas para consumo humano.
III.Não compete ao SUS colaborar na proteção do meio ambiente do trabalho.
IV.O SUS é competente para ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde e demais áreas do setor público.
(A) Apenas I e II estão corretas
(B) Apenas II e III estão incorretas
(C) Apenas III e IV estão corretas
(D) N.D.A.

197

RENATA SOUZA SILVA

RESPOSTA:
Conforme o Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições,
nos termos da lei:
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a
saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos,
hemoderivados e outros insumos;
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de
saúde do trabalhador;
III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;
IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento
básico;
V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e
tecnológico;
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor
nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;
VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e
utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

Ocandidato deveria ter se
atentado ao significado do termo
"dispensável" constante da
questão. por uma interpreatação
contextual pode-se concluir que o
excesso de formalismo deve ser
dispensado, ou seja deve ser
deixado de lado para o
tratamento do público em geral.
Porém diante da necessidade de
demonstrar e estabelecer uma
distância respeitosa deve ser
dispensado, no sentido de
conferido, dado, oferecido, um
tratamento sem excessos, porém
formal.
a única alternativa capaz de
expressar exatamente o que se
deveria extrair da interpretação
da questão, ou seja, um
tratamento formal porém sem
excessos, é a alternativa B.
considerada correta poresta
banca.
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
é o parecer.

INDEFERID
O

A proposição I está correta (art.
200, VI)
A proposição II está correta (art.
200, VI)
A proposição III está incorreta
(art. 200, VIII)
A proposição IV está incorreta
pois oSUS não é competente
para ordenara formação de
recursos humanos nas demais
áreas do setor público, como por
exemplo na educação. (art. 200,
III)
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
Éo parecer.

INDEFERID
O

Todo o conteúdo cobrado nas
provas estava de acordo com o
conteúdo programático e todas
as demais normas contidas no
edital.
RECURSO INDEFERIDO

INDEFERID
O

Desta forma, a ÚNICA opção incorreta é a III, sendo a I, II e IV corretas e não somente a
I e II conforme gabarito letra A.

317

RITIELLY VIEIRA NOGUEIRA

Gostaria que a prova aplicada no dia 30/09 para os cargos disponíveis em Edital do
CONSIRG fosse totalmente revisada, pois trata-se de provas iguais, tanto para nível
superior e médio. Sendo que o valor da taxa de inscrições e conteúdo programático no
edital em si já são diferentes. Isto envolve todas as disciplinas aplicadas. Contudo onde
me senti prejudicada. Pois á competências que cabe somente ao Enfermeiro. Sendo
assim gostaria que fosse aplicada outra prova, sendo ela de nível médio.
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Mesmo sendo a estabilidade da gestante um direito fundamental, a doutrina
constitucionalista divide-se quando se debate a questão de estarem os direitos sociais
protegidos como cláusula pétrea, nos moldes do artigo 60, § 4º, inciso IV da Constituição
Federal. Resta claro e pacífico assim, que a estabilidade à gestante aplica-se às
servidoras públicas de cargo efetivo, que não podem ser demitidas ou exoneradas desde
a confirmação da gravidez até 120 dias após o nascimento da criança.
Para os cargos em comissão, que podem ser preenchidos por pessoas estranhas aos
quadros da Administração, a regra é a de que as mulheres podem ser exoneradas a
qualquer momento, mesmo quando grávidas, sendo que a estabilidade impõe uma
indenização financeira (compreendida pelo pagamento dos salários ou vencimentos que
se dariam até 120 dias do nascimento) e não a impossibilidade de serem exoneradas, já
que a exceção é prevista na Constituição Federal, ao informar que as nomeações para
cargo em comissão são de livre nomeação e exoneração.

1422

ROBISON PEREIRA RODRIGUES MARIANO

Esta a orientação pacífica do STF.
SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO –
ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, “b”) – CONVENÇÃO OIT Nº
103/1952 – INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO
(DECRETO Nº 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO –
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO
ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O acesso
da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se
qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera
confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a
este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao
empregador. Doutrina. Precedentes. - As gestantes – quer se trate de servidoras
públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas
aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT),
mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança
ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso
IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário – têm direito público subjetivo
à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até
cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade
de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em
consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à
Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do
estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT
nº 103/1952. - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem
justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico-administrativo ou da relação
contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma
indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto,
caso inocorresse tal dispensa. Precedentes. (RE 634093 AgR/DF – DISTRITO
FEDERAL. AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RELATOR MINISTRO CELSO MELLO. Julgamento 22/11/2011 – Segunda Turma – Dje
232 de 07.12.2011)

Conforme posto pelo próprio
candidato:
"Como dito, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que
a exoneração de servidora que
se encontra em gozo de
licença-gestante, mesmo que
ocupante de cargo em comissão
caracteriza violação do direito
constitucional de estabilidade
provisória..."
Logo, a própria decisão trazida
pela candidata subsidia o
indeferimento do recurso, uma
vez que o entendimento pacífico
diz que "a exoneração de
servidora que se encontra em
gozo de licença-gestante, mesmo
que ocupante de cargo em
comissão caracteriza violação do
direito constitucional de
estabilidade provisória". Logo, a
estabilidade do emprego
estende-se às servidoras
públicas, independente do
vínculo.
RECURSO INDEFERIDO

INDEFERID
O

Como dito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no
sentido de que a exoneração de servidora que se encontra em gozo de licença-gestante,
mesmo que ocupante de cargo em comissão caracteriza violação do direito
constitucional de estabilidade provisória, razão pela qual tem direito à indenização
consistente no pagamento do salário que lhe era pago até o prazo final de 120 dias após
o nascimento da criança.
Desta forma por ocorrer uma divisão no entendimento acerca deste tema e como
demonstrado decisões diferentes sobre o procedimento em face da exoneração, a
alternativa “B” da pergunta 17 (dezessete) também poderia ser o gabarito da questão,
tendo em vista que a exoneração da servidora Ana Maria, que exerce cargo de
confiança, está correta, uma vez que embora o direito à estabilidade provisória da
gestante estendesse às servidoras públicas, não alcança as que exercem cargo em
comissão.
Portanto há duas possibilidades sobre a exoneração, o que torna a questão equivocada,
passível de anulação.
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637

ROSIMEIRE DOS SANTOS VIEIRA NOVAIS
PIROLA

Por gentileza, gostaria que fosse reavaliada a questão numero 15, no gabarito publicado
esta como correta a alternativa D, porem, após correção, pude concluir que a correta
seria alternativa A, estarei enviando anexo do calculo que ao meu ponto de vista esta
correto.
Se eu estiver errada peço desculpas, caso contrario gostaria que fosse feita a correção
ou anulação da referida questão, desde já agradeço a compreensão.

981

THAIS CRISTINA TEODORO DA SILVA

A alternativa B - Retirar próteses dentárias, joias , ornamentos e identificar o paciente . É
algo que deve ser feito mediato.

46

WELLINGTON MARCEL PADOVANI

A Pergunta Afirma que existe 6 tipos de Função Lingüística: "função referencial,função
emotiva, função poética, função fática, função conativa e função metalinguística. "
e a resposta é a alternativa "C": Função informativa.
Afirma a existência das Funções e os tipos, porem a reposta não esta entre as Funções
existentes ?

616

WILSON SATORU YANO

A resposta do gabarito refere-se à quadragésima nona posição e não à quinquagésima,
como pedida na questão.

analisando a elaboração dos
cálculos apresentada pela
candidata, pedimos que se atente
ao fato que:160% não pode ser
igual a 100 %.
o correto desenvolver da
resolução é:
de 100 % subtrai-se 18% já que
esta é a quantidade que tecido
totalmente isenta de algodão e
poliéster, restando portanto 82%
de tecido que podem ter algodão,
poliéster ou os dois em sua
composição, deve-se então
prosseguir com os cálculos:
82%-62%=20% só poliéster;
82%- 80%=2% só algodão;
62%-2%=60% ou 80%-20%=60%
portanto não há que se falar em
correção ou anulação da referida
questão, uma vez que a
alternativa D está correta.
é o parecer
recurso indeferido

INDEFERID
O

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

INDEFERID
O

A função referencial também é
chamada de função informativa,
ou donativa etem como objetivo
principal informar, referenciar
algo.
O candidato deveria conhecer
sobre funções de linguagem.
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
é o parecer

INDEFERID
O

O candidato não demonstrou a
resolução para o resultado
pretendido, logo, não é possível
analisar se faz jus a pretenção do
candidato.
RECURSO INDEFERIDO

INDEFERID
O
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