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RESPOSTA AOS RECURSOS – PROVA OBJETIVA
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº. 001/2016.
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA FÁTIMA - SAAE - ESTADO DO PARANÁ

Reproduzimos abaixo as respostas dos elaboradores das questões e da Banca Organizadora e
Examinadora aos recursos interpostos por candidatos em relação a questões das provas objetivas
escritas do Concurso Público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Fátima – SAAE –
Estado do Paraná.
DISCIPLINA: Língua Portuguesa
Questão

Resposta
original

03

D

CARGO: Agente Administrativo
Justificativa

Conclusão

Gabarito
mudado
para

A palavra “aumento”, no texto, não é verbo. É um

Recurso
Indeferido

-

Conclusão

Gabarito
mudado
para

Recurso
Indeferido

-

substantivo. Ou seja, é “o aumento” (e não “eu aumento”).

DISCIPLINA: Conhecimentos Gerais
Questão

CARGO: Advogado

Resposta
original

Justificativa

O Edital de Concurso Público 001/2016 da Prefeitura do
Município de Santo Antonio da Platina-PR, Anexo V –
Programa

de

Provas,

definiu

para

a

Prova

de

Conhecimentos GERAIS e Atualidades, os seguintes
assuntos/ temas de referência: Cultura geral (nacional e
internacional); elementos da política brasileira; meio
ambiente;

cidadania;

políticas

públicas;

cotidiano

brasileiro; atualidades nacionais e internacionais; direitos
sociais, individuais e coletivos; ética profissional; saúde e
qualidade de vida.
7

B

O tema da questão 7 da Prova de Conhecimentos Gerais,
trata

necessariamente

da

questão

ambiental,

relacionando-se com o tema MEIO AMBIENTE, definidos
pelo edital em epígrafe, e conforme enunciado da questão
em voga:
Questão 7) A norma brasileira ABNT NBR 16156/ 2013
estabelece requisitos para proteção ao meio ambiente e
para o controle dos riscos à segurança e saúde no trabalho
de atividades de manufatura reversa de resíduos
eletrônicos.
O que torna improcedente a reclamação do candidato.

DISCIPLINA: Conhecimentos Específicos
Questão

Resposta
original

CARGO: Operador de Bombas
Justificativa

Conclusão

Gabarito
mudado
para

Recurso
Indeferido

-

Recurso
Deferido

C

Conforme disposto, ipsis litteris, na obra "Abastecimento
de água: operação e manutenção de estações de
tratamento de água", elaborado pela Secretaria Nacional
de Saneamento Ambiental, edição 2008, em sua página nº
45.
Assim consta:
Desinfecção: a desinfecção tem o objetivo de eliminar os
organismos patogênicos que porventura não tenham sido
retirados durante o tratamento.
21

C

Fonte:
Abastecimento de água: operação e manutenção de
estações de tratamento de água guia do profissional em
treinamento: nível 2 / Ministério das Cidades. Secretaria
Nacional de Saneamento Ambiental (org.). - Belo
Horizonte ReCESA, 2008. 92 p.
Reconhecidamente, no meio técnico, trata-se de uma das
obras mais utilizadas em treinamentos de operadores de
Estações de Tratamento de Água - ETA's.
O ensaio de jar-test é um procedimento utilizado no ensaio
28

B

(e não na etapa) de Floculação. Em síntese, o referido
procedimento é realizado no ensaio (fase anterior) de
Floculação. Portanto, realizado na etapa de Coagulação.

DISCIPLINA: Conhecimentos Específicos CARGO: Agente Administrativo
Questão

Resposta
original

Justificativa

Conclusão

Gabarito
mudado para

Anulação

Questão
Anulada

De acordo com o Art. 3º da Lei nº 8.429/92:
“Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que
couber, àquele que, mesmo não sendo agente
público, induza ou concorra para a prática do ato de
improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma
21

A

direta ou indireta.”
A alternativa A seria a única alternativa errada. Devido
à uma ausência da palavra “não” ou “exceto” no corpo
da questão, fez com que a mesma tivesse mais de
uma resposta correta contemplando, direta ou
indiretamente, os comandos da referida legislação.

DISCIPLINA: Conhecimentos Específicos
Questão

Resposta
original

15

E

CARGO: Advogado
Justificativa

Conclusão

Gabarito
mudado para

Sustenta o candidato que o gabarito deve ser alterado

Recurso
Deferido

C

da alternativa “E” para a alternativa “C”, pois a

afirmativa IV está escrita em desacordo com o texto
constitucional.
Diante deste argumento, defiro o recurso e altero o
gabarito, tornando a alternativa “C) somente I, II e III
estão corretas” a resposta correta da questão 15.
DISCIPLINA: Conhecimentos Específicos
Questão

Resposta
original

CARGO: Engenheiro Químico
Justificativa

Conclusão

Gabarito
mudado para

Anulação

Questão
Anulada

Conclusão

Gabarito
mudado para

Recurso
Deferido

B

Anulação

Questão
Anulada

Recurso
Indeferido

-

Na alternativa D, ocorreu um erro de digitação pelo
elaborador. Assim sendo, tanto a alternativa C quanto
a D estão corretas.
O candidato solicitou a mudança da letra C, para D na
resposta desta questão, porém as duas estão corretas.
17

C

A resposta C está correta pois “avalia a carga orgânica
em águas superficiais e residuárias que podem ser
consumidas em oxidações aeróbicas. A quantidade de
oxigênio é proporcional à quantidade de dicromato de
potássio consumida”. Mas ela pode incluir oxidações
de cloretos, nitritos e ferro II (Introdução à Química
Ambiental – ROCHA et al, 2004, p. 58)

DISCIPLINA: Conhecimentos Específicos
Questão

Resposta
original

10

A

CARGO: Contador
Justificativa

Erro formal na elaboração do gabarito.
Por força do Art. Nº 57 da Lei nº 4320/1964, serão
classificadas como receita orçamentária, sob as
rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, ainda
que não previstas no Orçamento, de tal forma, que se
enquadram as doações em dinheiro. A classificação
das receitas sejam, correntes ou capital, compõe o

12

A

orçamento, por isso, a Receita Orçamentária é mais
abrangente que sua classificação em corrente ou
capital. Contudo, concorda-se que após a destinação
do recurso, deve-se classificar a receita. Por não ter
ficado objetiva a destinação do recurso recebido em
doação, acatamos a interposição, haja vista, que de
fato pode ser enquadrada nas respostas das letras A e
D.
A questão é clara quando aborda as demonstrações
contábeis dispostas na NBCT 16.6 (R1) que trata-se da
Resolução vigente de 10/2014 que alterou a NBCT

23

C

16.6 de 11/2008. Sendo assim, de acordo com a NBCT
16.6 (R1) a demonstração que não é aplicada ao setor
publico é a Demonstração do Resultado Econômico –
excluída sua obrigatoriedade pela Resolução CFC nº

1.473/13 e as Notas Explicativas deixam de ser parte
integrante e passam a compor as demonstrações
contábeis por força da mesma Resolução.

Cornélio Procópio, 04 de novembro de 2016.
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