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QUESTÃO 31.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que a opção “A” seria a correta, pois o princípio da 

impessoalidade estaria na Constituição de forma implícita.  

 

JUSTIFICATIVA:  

O recurso não merece ser provido, pois o mencionado princípio está na 

Constituição disposto de forma expressa. 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: 

 

É a questão: 

 

Sobre a Administração Pública na Constituição Federal de 1988, marque a alternativa 

CORRETA: 

(A) O princípio da impessoalidade está previsto de forma implícita na Constituição 

Federal de 1988. 

(B) As funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de 

cargos em comissão. 

(C) A moralidade, a legalidade e a parcialidade são princípios norteadores da 

Administração Pública direita e de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios. 

(D) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, 

por igual período, sendo que, durante o prazo improrrogável previsto no edital de 

convocação, aquele que aprovado em concurso público de provas ou de provas e 

títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo 

ou emprego, na carreira. 

 

Portanto, a banca reitera a alternativa “D” como a única que atende o enunciado. 

QUESTÃO 32.  

Situação: Recurso Procedente.  

RECURSO:  

 

O recurso argumenta que a opção “D” também poderia ser assinalada como correta.  

 

 



JUSTIFICATIVA:  

 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, NÃO são órgãos do Poder Judiciário: 

 

(A) O Supremo Tribunal Federal; o Conselho Nacional de Justiça; o Superior Tribunal 

de Justiça; os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; os Tribunais e Juízes 

do Trabalho; os Tribunais e Juízes Eleitorais; os Tribunais e Juízes Militares; os 

Tribunais de Contas da União e dos Estados; os Tribunais e Juízes dos Estados e do 

Distrito Federal e Territórios. 

(B) O Supremo Tribunal Federal; o Conselho Nacional de Justiça; o Superior Tribunal 

de Justiça; os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; os Tribunais e Juízes 

do Trabalho; os Tribunais e Juízes Eleitorais; os Tribunais e Juízes Militares; os 

Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.  

(C) O Supremo Tribunal Federal; o Superior Tribunal de Justiça; os Tribunais Regionais 

Federais e Juízes Federais; os Tribunais e Juízes do Trabalho; os Tribunais e Juízes 

Eleitorais; os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

(D) O Supremo Tribunal Federal; o Conselho Nacional de Justiça; o Superior Tribunal 

de Justiça; os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; os Tribunais e Juízes 

do Trabalho; os Tribunais e Juízes Eleitorais; os Tribunais e Juízes Militares; os 

Tribunais e Juízes dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal e Territórios. 

 

O recurso procede e a questão está anulada, pois o termo “dos Municípios” na opção 

“D” a torna incorreta. Assim há duas alternativas que poderiam ser assinaladas, como 

incorretas, tanto a opção “A”, como a opção “D”. 

QUESTÃO 35.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso pede a anulação da questão, alegando que para aposentar-se por invalidez 

permanente a pessoa não precisa ter 70 anos.    

 

JUSTIFICATIVA:  

Isso é exatamente o que diz a alternativa correta da questão, que segue os dizeres da 

Constituição. 

 

Sobre o tratamento dos servidores públicos na Constituição Federal de 1988, marque a 

alternativa CORRETA: 

(A) Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado 

regime de previdência de caráter exclusivamente contributivo, por meio da 

contribuição do respectivo ente público e dos servidores ativos. 

(B) Aos servidores titulares de cargos efetivos ou em comissão da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter contributivo, mediante contribuição 

exclusiva dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 

(C) Os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, bem como de suas autarquias e fundações, serão aposentados ou 

por invalidez permanente, ou compulsoriamente, aos setenta anos de idade, ou ainda 

voluntariamente, desde que atendidas as exigências constitucionais.  



(D) Por ocasião de sua concessão, os proventos de aposentadoria dos servidores titulares 

de cargos efetivos ou em comissão da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, poderão exceder a remuneração 

do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que 

serviu de referência para a concessão da pensão. 

Assim, a banca ratifica a alternativa “C” como a única que atende ao enunciado. 

Traz a Constituição Federal: 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime 

de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo 

ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.  

 

§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não 

poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu 

a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. 

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão 

aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 

3º e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou 

doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao 

tempo de contribuição; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo 

exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a 

aposentadoria, 

 

Pelas razoes expostas, os recursos são improcedentes, restando como alternativa correta 

a opção “C”. 

QUESTÃO 44.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

Há dois recursos. O primeiro pede a anulação da questão por haver igualdade entre 

questões e o segundo argumenta que a matéria não seria objeto do Edital. 

 

JUSTIFICATIVA:  

O fato de eventualmente haver num mesmo certame igualdade de assuntos ou que 

questões elaboradas sobre o mesmo assunto, ou sobre o mesmo artigo de lei, não traz 

prejuízo ao ineditismo da questão. As provas foram simultâneas para todos os cargos, 

assim não há de se cogitar eventual favorecimento, pois todos os candidatos tiveram 

acesso às mesmas questões ao mesmo tempo. Ademais, o recurso não indica nenhuma 
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falha na elaboração da questão em si, apenas diz que deve ser anulada por haver mais de 

uma questão igual. 

A matéria tratada na questão (Lei Complementar n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade 

Fiscal) está expressamente prevista no Edital do Certame: “Conhecimentos específicos 

para todos os cargos  - Nível Superior”, na parte: “Noções de Direito Administrativo – 

Lei Complementar n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal”.  

A questão 44 está assim disposta: 
 
44. Para os efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), entende-se como: 
 
(A) Receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, 

agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, com a 
devida dedução, nos Estados, das parcelas entregues aos Municípios por determinação 
constitucional. (Resposta correta – art. 2º, IV) 

(B) Ente da Federação: a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as autarquias, as 
fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 

(C) Empresa controlada: empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para 
pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último 
caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. 

(D) Empresa estatal dependente: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, 
direta ou indiretamente, a ente da Federação. 

 

Lei 101/2000  
Art. 2º. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como: 
I - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município; 
II - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou 
indiretamente, a ente da Federação; 
III - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros 
para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último 
caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária; 
IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, 
agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos: 
b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional; 

 

Pelas razões expostas, a banca considera os recursos improcedentes, a banca ratifica que a 
única alternativa que atende ao enunciado é a divulgada no gabarito preliminar. 

QUESTÃO 45.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

O recurso pede a anulação da questão por alegar que a matéria não seria objeto do 

Edital. 

 

JUSTIFICATIVA:  

A matéria tratada na questão (Lei Complementar n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade 

Fiscal) está expressamente prevista no Edital do Certame: “Conhecimentos específicos 

para todos os cargos  - Nível Superior”, na parte: “Noções de Direito Administrativo – 

Lei Complementar n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal”.  

Portanto, a banca considera o recurso improcedente. 

 

 



QUESTÃO 46.  
Recurso Improcedente 

 

 

RECURSO: 

O recurso alega que a temática da questão 46 não consta no edital do 

concurso. 

JUSTIFICATIVA: 
A questão 46 atende ao item 8, “valores, cultura e clima organizacional”, presente no edital do 

presente certame, sendo a produção de subjetividade no contexto contemporâneo  uma das 

inúmeras temáticas que o referido item abrange.  

Assim, a banca indefere o recurso e mantém a questão. 

QUESTÃO 49. 

Recurso Improcedente 

RECURSO: 

O recurso alega que entre as alternativas da questão 49 se encontram 

conteúdos que divergem do edital do concurso. 

JUSTIFICATIVA: 
A questão 49 atende ao itens 3 (“Saúde mental e trabalho”) e 8 (“Valores, cultura e clima 

organizacional”), do edital do presente certame. Desse modo, as asserções da questão em 

pauta se encontram em consonância com as temáticas que estes itens abrangem, como o 

clássico “A corrosão do caráter: as consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo” 

(2002, 6ª Ed.). 

Portanto, a banca indefere o recurso e mantém a questão. 

QUESTÃO 53. 

Recurso Improcedente 

RECURSO: 

O recurso alega que entre as opções da questão 53 se encontram conteúdos 

que não possuem relação com o conteúdo descrito no edital do concurso. 

JUSTIFICATIVA: 

A questão 53 atende ao item 3, “saúde mental e trabalho”, encontrando-se suas asserções em 

consonância com as temáticas que o referido item abrange, como a compreensão das atuais 

características do trabalho no capitalismo vigente, dentre as quais o trabalho imaterial se faz 

exemplo. 

Portanto, a banca indefere o recurso e mantém a questão. 

QUESTÃO 54. 

Recurso Improcedente 

 

RECURSO: 

O recurso alega que a questão 54 contém conteúdo que diverge do 

especificado no edital do concurso, solicitando a anulação da questão. 

JUSTIFICATIVA: 
A questão 54 atende aos itens 1 (“Planejamento e avaliação de programas sociais, 
educacionais, institucionais e em saúde”), 3 (“Saúde mental e trabalho”)  e 8 (“Valores, cultura 



e clima organizacionais”), do edital do presente certame. Desse modo, as asserções da 
questão em pauta se encontram em consonância com as temáticas que estes itens abrangem, 
como a compreensão dos valores e estratégias institucionais empregadas na esfera do 
trabalho no capitalismo contemporâneo, referenciados em “Os sentidos do trabalho: ensaio 
sobre a afirmação e a negação do trabalho”, de Ricardo Antunes (2009, 2ª Ed.). 
Portanto, a banca indefere o recurso e mantém a questão. 

QUESTÃO 57. 

Recurso Improcedente 
 
RECURSO: 
O recurso alega que a alternativa correta é a “A”, solicitando alteração do 
gabarito provisório. 
 
JUSTIFICATIVA: 
A “despersonalização no trabalho”, uma das temáticas desenvolvidas em “A loucura do 
trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho” (1992, 5ª Ed.), de Christophe Dejours, constitui-
se em temática associada às vicissitudes produzidas pela organização do trabalho no sistema 
taylorista e também ao subemprego de aptidões psíquicas, fantasmáticas e psicomotoras na 
atividade do trabalhador. Essas duas dimensões, entretanto, respondem por uma série de 
outros sintomas psíquicos, como é o caso das somatizações ocasionadas pela impossibilidade 
das tarefas de trabalho proporcionarem uma adequada descarga psíquica. Desse modo, “a 
despersonalização no trabalho” não pode ser identificada, isoladamente, como elemento causal 
que justifique a indissociabilidade entre “tempo de trabalho e tempo fora do trabalho”. 
  
A alternativa correta, por conseguinte, somente pode ser a “B”. 

QUESTÃO 62. 

Recurso Improcedente 
 
RECURSO: 
O recurso alega que a afirmação III é verdadeira, solicitando alteração do 
gabarito provisório para que a “A” seja a opção correta. 
 
JUSTIFICATIVA: 
A questão 62, a qual faz alusão aos conceitos desenvolvidos por Christophe Dejours em “A 
loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho” (1992, 5ª Ed.) e “Psicodinâmica do 
trabalho: contribuições da Escola Dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e 
trabalho”(1994), encontra-se em consonância teórica com as obras referidas. Desse modo, as 
“necessidades psicossensoriais” não são superadas em relevância pelo “conteúdo significativo 
do trabalho e conteúdo simbólico do trabalho”, na análise da economia psicossomática 
individual, pelo autor em pauta.  
 
A afirmação III, por conseguinte, é falsa, sendo a alternativa correta da questão a letra “C”. 

QUESTÃO 70. 

Recurso Improcedente 
 
O (s) RECURSO (s): 
 
O recurso alega que em duas afirmativas da questão 70 as temáticas não 
constam no edital na parte dos conhecimentos específicos. 
 
JUSTIFICATIVA: 
 
A questão 70 atende aos itens 7 “Processos de gestão de pessoas: movimentação, 

desenvolvimento e valorização de pessoas” e 8, “valores, cultura e clima organizacional”, 



presente no edital deste certame, sendo a atuação do psicólogo situada no contexto 

organizacional.  

Portanto, a banca indefere o recurso e mantém a questão. 

QUESTÃO 72. 

Recurso Improcedente 

O (s) RECURSO (s): 

O recurso alega que a temática da questão 72 não consta no edital do 

concurso. 

JUSTIFICATIVA: 

A afirmação III da questão 72 refere-se à tendência de se abordar uma perspectiva de 

aproximação ao cotidiano do trabalho, onde a citação do uso dos instrumentais pelo psicólogo 

é parte daquele contexto. A matéria citada, portanto, trata de problematização da atuação do 

psicólogo em consonância aos itens 7 (“Processos de gestão de pessoas: movimentação, 

desenvolvimento e valorização de pessoas”) e 8 (“Valores, cultura e clima organizacional”) no 

edital.  

Portanto, a banca indefere o recurso e mantém a questão. 

QUESTÃO 73. 

Recurso Improcedente 

O (s) RECURSO (s): 

O recurso alega que entre as alternativas da questão 73 se encontram 

conteúdos que divergem do edital do concurso. 

JUSTIFICATIVA: 

A questão 73 atende ao itens 7 (“Processos de gestão de pessoas: movimentação, 

desenvolvimento e valorização de pessoas”) e 8 (“Valores, cultura e clima organizacional”), do 

edital do presente certame. Desse modo, as asserções da questão em pauta se encontram em 

consonância com as temáticas que estes itens abrangem, relacionado ao psicólogo operando 

em processos de gestão de pessoas e frente aos valores organizacionais.   

Portanto, a banca indefere o recurso e mantém a questão. 

QUESTÃO 74. 

Recurso Improcedente 

O (s) RECURSO (s): 

O recurso alega que entre as opções da questão 74 se encontram conteúdos 

que não possuem relação com o conteúdo descrito no edital do concurso. 

 

JUSTIFICATIVA: 

A questão 74 atende ao item 8 (“Valores, cultura e clima organizacional”), onde suas asserções 

se encontram em consonância com as temáticas que o referido item abrange, como a 



compreensão do psicólogo acerca do desenvolvimento histórico de sua atuação em 

consonância as modificações dos valores e a cultura organizacional.   

Portanto, a banca indefere o recurso e mantém a questão. 

  


