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Número 

da 

Questão 

Opção de Resposta 

         por extenso 

 
Parecer da Banca 

Deferido ou 

Indeferido 

Questão anulada ou                      

Opção de Resposta 

      correta 

13 (A)até 2 (dois) dias 

consecutivos, em caso 
de falecimento de 

cônjuge. 

O enunciado da questão trata sobre faltas sem prejuízo da 

remuneração do empregado e o seu comando direciona para a 
opção que apresenta um caso inserido nesta situação. Havia 

uma única opção correta, a letra “A” 

baseada na CLT. 

 
Art. 473 - O empregado poderá deixar de 

comparecer ao serviço sem prejuízo do salário: 

 
I - até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de 

falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou 
pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e 
previdência social, viva sob sua dependência econômica; 

(Inciso incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

INDEFERIDO  

O conteúdo programático, parte do edital, contempla a 

temática abordada na questão, consoante o tema “rotinas 
trabalhistas do empregador”, que demanda conhecimentos 
inseridos, perfeitamente, na Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT). As sugestões bibliográficas, parte do 
edital, corroboram com o fato, constando dessa o Decreto-Lei 

5.452/1943 (Consolidação das Leis do 

  Trabalho). 



15 
 

(D) todos os dados 
relativos à sua admissão 
no emprego, duração e 
efetividade do trabalho, 
férias, acidentes e 
demais circunstâncias 
que interessem à 
proteção do trabalhador. 

 
 

O conteúdo programático, parte do edital, contempla a temática 

abordada na questão, consoante o tema “rotinas trabalhistas do 

empregador”, que demanda conhecimentos inseridos, 

perfeitamente, na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). As 

sugestões bibliográficas, parte do edital, corroboram com o fato, 

constando dessa o Decreto-Lei 5.452/1943 (Consolidação das 

Leis do Trabalho). 

INDEFERIDO  

A questão apresenta enunciado e gabarito corretos. 

Sendo a letra “D” a única opção, dentre as apresentadas, que 

satisfaz o disposto no §1º do artigo 41 do Decreto-Lei 5.452/1943 
(CLT), com redação dada pela Lei nº 7.885, de 24.10.1989. 

INDEFERIDO  

16 (B) Preservar os seus 
ideais, defender os seus 
interesses e solidarizar-se 
na consecução dos seus 
objetivos. 

A questão apresenta enunciado, comando e gabarito corretos. 
Sendo a letra “B” a única opção, dentre as apresentadas, que 
satisfaz o disposto no inciso II - artigo 50 do Decreto 
13.323/2019. 

INDEFERIDO  

17 

 

(D) 40% do valor do 
salário mínimo da região. 

 
 

A questão apresenta enunciado, comando e gabarito 
corretos. Sendo a letra “D” a única opção, dentre as 
apresentadas, que satisfaz o disposto no artigo 192 do 
Decreto-Lei 5.452/1943. 
 
Art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, 
acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério 
do Trabalho, assegura a percepção de adicional 
respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por 
cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, 
segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. 
(Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977) 

INDEFERIDO 

 

 

  

O conteúdo programático, parte do edital, contempla a            temática 
abordada na questão, consoante o tema “rotinas trabalhistas 
do empregador”, que demanda conhecimentos inseridos, 
perfeitamente, na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 
As sugestões bibliográficas, parte do edital, corroboram com o 
fato, constando dessa o Decreto-Lei 5.452/1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho). 



22 (D) propriedade predial e 
territorial urbana; vendas a 
varejo de combustíveis 
líquidos e gasosos, exceto 
óleo diesel. 

A questão apresenta enunciado, comando corretos, baseados 
na Constituição Federal/88 e na Lei Orgânica do Município de 
Niterói. O tema se apresenta no conteúdo programático, com 
bibliografia incluída no edital. O gabarito da questão, a letra 
“D”, foi firmado nos incisos I e III do artigo 114 da Lei Orgânica 
do Município, que relaciona o imposto, o que torna o gabarito 
correto. 

INDEFERIDO  

18 (A) cumprimento global dos 
contratos de gestão. 

A questão apresenta enunciado, comando e gabarito 
corretos. Sendo a letra “A” a única opção, dentre as 
apresentadas, que satisfaz o disposto no §5º do artigo 39 do 
Decreto 13.323/2019. 

INDEFERIDO  

19  
(E) as doações, legados e 
outros recursos que lhe 
forem destinados por 
pessoas físicas ou jurídicas 
de direito público ou privado. 

A questão apresenta enunciado, comando e gabarito corretos. 
Sendo a letra “E” a única opção, dentre as apresentadas, que 
satisfaz o disposto no Inciso IV do artigo 5º do Decreto 
3.133/2015. 

INDEFERIDO  

21 

 

(A) transparência de seus 
atos e ações; moralidade 
edescentralização 
administrativa. 
 

 

O conteúdo programático, parte do edital, contempla a temática 
abordada na questão, consoante os temas “Organização 
Municipal: natureza jurídica''. Princípios e direitos sociais e 
Individuais. Organização dos poderes” e “ Organização 
Administrativa Municipal: Administração direta e indireta”, que 
demandam conhecimentos inseridos, perfeitamente, na Lei 
Orgânica do Município de Niterói-RJ. As sugestões 
bibliográficas, parte do edital, corroboram com o fato, 
constando da mesma a citada lei. 

INDEFERIDO  

A questão apresenta enunciado, comando e gabarito corretos. 
Sendo a letra “A” a única opção, dentre as apresentadas, que 
satisfaz o disposto nos Incisos I a III do artigo 11 da lei Orgânica 
do Município de Niterói-RJ. 

INDEFERIDO  
 



24 (E) os conjuntos de 
documentos produzidos e 
recebidos por instituições 
de caráter público, por 
entidadesprivadas 
encarregadas da gestão 
de serviços públicos no 
exercício de suas 
atividades. 
 

A questão apresenta enunciado, comando e gabarito corretos. 
Sendo a letra “E” a única opção, dentre as apresentadas, que 
satisfaz o disposto no §1º do artigo 7º da lei 8.159/1991. 

INDEFERIDO  

28 

(E) Lei de Licitações e 

Contratos ou  em 

Regulamento próprio. 

A questão apresenta enunciado, comando e gabarito corretos. A 
letra "E" é a única opção, que satisfaz o disposto no artigo 16 
inciso VII- Dec. 13.323/2019. As demais opções estão totalmente 
incorretas e, nestas, qualquer erro material não justificaria a 
anulação da questão . 

INDEFERIDO  



35 (C) inventário. A questão apresenta enunciado, comando e gabarito corretos. 
Sendo a letra “C” a única opção, dentre as apresentadas, que 
tem como base conceito técnico apresentado em obra indicada 
na bibliografia: 

SILVA. Lino Martins. Contabilidade Governamental: um enfoque 
administrativo da nova contabilidade pública. 
Ed. São Paulo: Atlas, 2011. p.155 

INDEFERIDO  

36 (B) transferência de outra 
unidade administrativa. 

A questão apresenta enunciado, comando e gabarito corretos. 
Sendo a letra “B” a única opção, dentre as apresentadas, que 
tem como base conceito apresentado em obra indicada na 
bibliografia: 

SILVA. Lino Martins. Contabilidade Governamental: um enfoque 
administrativo da nova contabilidade pública. 
Ed. São Paulo: Atlas, 2011. p.162. 

INDEFERIDO  

31 
 

(B) artigo 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal. 
 
 

A questão apresenta enunciado, comando e gabarito corretos. A 
letra "B" é a única opção que satisfaz o disposto na ementa da 
Lei Federal 8.666/1993, Lei de Licitações e Contratos, e no Inc. 
XXI do artigo 37 da Constituição federal. 

INDEFERIDO 
 

 

O conteúdo programático, parte do edital, contempla a temática 
abordada na questão, estando inserida nos temas “Bases legais 
para a constituição das fundações estatais na área da saúde” e 
“Base legal e operacionalização dos contratos de gestão”, que 
demandam conhecimentos inseridos na Constituição Federal / 
1988 e na Lei Federal 8.666/1993, Lei de Licitações e Contratos. 
As sugestões bibliográficas, parte do edital, corroboram com o 
fato, constando da mesma a Constituição e a citada lei. 

32 (A) concorrência, tomada 
de preços, convite e 
pregão 

A nova lei de licitação 14.133, de 1° de abril de 2021, somente 
revoga totalmente a Lei Federal nº 8.666/1993, após decorridos 2 
(dois) anos da sua publicação oficial. 
Considerando que os artigos da lei nº 8.666/93, revogados de 
forma imediata (arts. 89 a 108), não afetaram a base da 
questão 32 e que, inclusive, a nova lei de licitações passou a 
vigorar após a data do lançamento do edital e do calendário 
original do concurso, a questão se apresenta com enunciado, 
comando e gabarito corretos, sendo a letra “A” a única opção 
que atende ao artigo nº 22 da Lei Federal 

8.666/93 

INDEFERIDO  

34 (D) decreto. A questão apresenta enunciado, comando e gabarito corretos. A 
letra "D" é a única opção que satisfaz o disposto no comando da 
questão, que se apresenta da seguinte forma: 

“De acordo com o sistema jurídico brasileiro e definição 
clássica, expressa no Manual de redação Oficial da 

Presidência da República, o ato administrativo é assim definido: 
“[...] são atos administrativos de competência exclusiva do 
Chefe do Executivo, destinados a prover as situações gerais ou 
individuais, abstratamente previstas, de modo expresso ou 
implícito, na lei. (MEIRELLES, 2013, 

p. 189-190.)” De acordo com a definição, assinale a opção abaixo 
que é um ato administrativo.” 

INDEFERIDO  



37 (A) instituir e arrecadar 
tributos de sua 
competência, bem como 
aplicar a suas rendas. 

O conteúdo programático, parte do edital, contempla a temática 
abordada na questão, estando inserida nos temas “Finanças 
Municipais: fontes e composição das receitas municipais, tributos 
municipais” e “Organização Municipal''. As sugestões 
bibliográficas, parte do edital, corroboram com o fato, constando 
da mesma a  Constituição  e  a  Lei Orgânica  do  Município  de 
Niterói-RJ. A questão apresenta enunciado, comando e gabarito 
corretos. Sendo a letra “A” a única opção que atende ao comando 
da questão. 

INDEFERIDO  

38 (E) autarquia, empresa 
pública, sociedade de 
economia mista e 
fundação pública. 

A questão apresenta enunciado, comando e gabarito corretos. 
Sendo a letra “E” a única opção, dentre as apresentadas, que 
tem como base o § 2º do artigo 81 da             Lei Orgânica do Município 
de Niterói-RJ 

INDEFERIDO  

41 (C) a liberdade, a 
segurança, o bem-estar e 
o desenvolvimento. 

A questão apresenta enunciado, comando e gabarito corretos. 
A letra “C” é a única opção que apresenta conteúdo correto de 
acordo com o estabelecido no artigo 1º da Lei Orgânica do 
Município de Niterói-RJ 

INDEFERIDO  

42 

 

(A) gerar conhecimento 
em pesquisas básicas, 
clínicas e aplicadas no 
âmbito de atuação do 
Sistema Único de Saúde. 
 

A banca lamenta que o candidato tenha se sentido ofendido e 
se desculpa pelo ocorrido, que teve a única intenção de 
apresentar uma opção que estivesse completamente incorreta, 
inclusive em seus conceitos. A questão apresenta enunciado, 
comando e gabarito corretos, sendo a única opção que atende 
ao comando da questão a letra “A” , baseada no estabelecido 
no inciso IV do artigo 2º da Lei nº 3.133/2015 (Município de 
Niterói-RJ). 

INDEFERIDO  

A questão apresenta enunciado, comando e gabarito corretos, 
sendo a única opção que atende ao comando da questão a letra 
“A” , baseada no estabelecido no inciso IV do artigo 2º da Lei nº 
3.133/2015 (Município de Niterói-RJ). A questão semântica em 
nada altera ou invalida o comando e/ou a resposta correta. 

De acordo com o Dicionário Houaiss, a definição para instituir é 
“dar começo a; estabelecer, criar, fundar” 

INDEFERIDO  



44  (E) Congelar Painéis, 
Exibir. 

A questão apresenta enunciado e gabarito corretos, pois dentre 
as opções de resposta, era a única que contemplava a execução 
do comando solicitado, se aplicando a todas as versões do Excel. 

INDEFERIDO  

45 (D) Revisão > Mostrar 
todos os Comentários 

A questão apresenta enunciado e gabarito corretos, pois   dentre 
as opções de resposta, era a única que contemplava a 
execução do comando solicitado (Exibição de todos os 
comentários) e não a impressão de comentários, função 
diferente da solicitada pela questão. O comando apresentado 
no gabarito contempla todas as versões do Excel. 

INDEFERIDO  

46  (A) Design > Marca d’água 

> Escolha uma marca 
d’água. 

A questão apresenta enunciado, comando e gabarito 
corretos. A opção “A” é a única que apresenta os passos 
de forma plenamente correta, pois no Office 2010 a guia 
se chama “Layout de Página” e não somente Layout 
como apresentado na opção “C”. Desta forma, a opção 
“A” é a única plenamente correta. O link apresentado nas 
sugestões bibliográficas, parte integrante do Edital, 
direciona sempre para a versão mais recente do Word. 

INDEFERIDO 
 

O Edital apresenta o seguinte conteúdo: “INFORMÁTICA: 
Atividades baseadas em Office, internet e aplicativos em 
geral.” Documento é um arquivo do Word, tratando-se de 
uma atividade baseada em Office, sendo a resposta 
correta o comando específico para esta atividade 
solicitada na questão. As sugestões bibliográficas, parte 
integrante do Edital, indicam qual o pacote Office foi a 
base das questões. 

 

A questão apresenta enunciado e gabarito corretos, pois 
dentre as opções de resposta, era a única que 
contemplava a execução do comando solicitado. 

47 (E) Ctrl + K O Edital apresenta o seguinte conteúdo: “INFORMÁTICA:. 
Atividades baseadas em Office, internet e aplicativos em geral.” 

As Sugestões Bibliográficas, parte integrante do Edital, 
indicam qual o pacote Office foi a base das questões. 

INDEFERIDO 
 



 

48 (B) Ctrl + ALT + S 
O Edital apresenta o seguinte conteúdo: “INFORMÁTICA:. 
Atividades baseadas em Office, internet e aplicativos em 
geral.” 

 
Documento é um arquivo do Word, tratando-se de uma 
atividade baseada em Office, sendo a resposta correta o 
comando específico para esta atividade solicitada na 
questão. As Sugestões Bibliográficas, parte integrante do 
Edital, indicam qual o pacote Office foi a base das questões. 

INDEFERIDO 

 

 

  A questão apresenta enunciado e gabarito corretos, pois 
dentre as opções de resposta, era a única que 
contemplava a execução do comando solicitado. 

49   A banca verificando que ocorreu um erro material, 
gerando a não inclusão no edital de conhecimentos de 
Windows, optou pela anulação da questão. 

DEFERIDO 
Questão Anulada 

50   A banca verificando que ocorreu um erro material, 
gerando a não inclusão no edital de conhecimentos de 
Windows, optou pela anulação da questão. 

DEFERIDO 
Questão Anulada 


