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CONCURSO PÚBLICO 

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA – ESPÍRITO SANTO 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, 
que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL DO CONCURSO 
PÚBLICO Nº. 001/2014 da CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA – ESPÍRITO SANTO 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

510001334 Jéssika Roberta Muniz Duarte Agente de Apoio Legislativo 

510002025 Karolyne Andrade Fernandes Agente de Apoio Legislativo 

510002308 Thamyres Valadares De Oliveira Agente de Apoio Legislativo 

510002531 Samuel Cordeiro Amorim Agente de Apoio Legislativo 

510003241 Luana Alves De Souza Agente de Apoio Legislativo 

510003715 Jhonatas Santos Moreira Agente de Apoio Legislativo 

510005907 Joana Darc Ferreira Bof Agente de Apoio Legislativo 

510007340 Tania Valeria Da Silva Agente de Apoio Legislativo 

510008113 Marcos Antonio Xavier Sarti Agente de Apoio Legislativo 

510008787 Jackson Jose Ceccon Agente de Apoio Legislativo 

510011410 Jocival Javarini Agente de Apoio Legislativo 

510011811 Adriana Paes Torres Tristão Agente de Apoio Legislativo 

510012739 Eliza Stófel Laignier Agente de Apoio Legislativo 

510000015 Anna Maria Magno Da Silva Agente Legislativo 

510000059 Karina Louzada Do Rozario Agente Legislativo 

510000132 Anandra De Oliveira Agente Legislativo 

510000136 Sandra Maria Venturim Agente Legislativo 

510000515 Ana Flávia Laignier Costa Agente Legislativo 

510000553 Fernanda Cordeiro Soneghet Agente Legislativo 

510000561 Claudimar Cardoso Porto Ferreira Agente Legislativo 

510000804 Alex Sandro Silva Rodrigues Agente Legislativo 

510000992 Erivelton Lemos Barbosa Agente Legislativo 

510001104 Vanessa Rozindo De Oliveira Agente Legislativo 

510001244 Keslley Siqueira Delfim Agente Legislativo 

510001634 Giovana Saraiva Neves De Souza Agente Legislativo 

510004165 Lorena De Andrade Castiglioni Agente Legislativo 

510004241 Thaina De Andrade Lacerda Agente Legislativo 

510004802 Liliane Soares Nascimento Agente Legislativo 
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510004864 Rodrigo Miranda Pratti Agente Legislativo 

510005331 Thiago Rodrigues Ferreira Agente Legislativo 

510005701 Carlos Alberto Rodrigues De Souza Agente Legislativo 

510005718 Ricardo Pereira Louback Agente Legislativo 

510005768 Nayane Viale Vargas Agente Legislativo 

510005860 Patricia Santos Oliveira Agente Legislativo 

510006072 Jose Roberto Real Agente Legislativo 

510006117 Andressa Colombi Agente Legislativo 

510006126 Jacimar Bom Fim Agente Legislativo 

510006355 Thiara Adversi Poubel Agente Legislativo 

510007610 Eduardo Almeida Miranda Agente Legislativo 

510007630 Gizely Soares Cordeiro Agente Legislativo 

510007889 Gabrielly Nascimento Pereira Agente Legislativo 

510008127 Paula Bianca Souza Amorim Brito Agente Legislativo 

510008447 Elisangela Aparecida Peixoto Agente Legislativo 

510008482 Cristhiano Bergamaschi Mazega Agente Legislativo 

510008527 Johnnatan Feu De Oliveira Agente Legislativo 

510008623 Juliana Giacomin Barros Agente Legislativo 

510008952 Kettely Souza Lima Agente Legislativo 

510008994 Pâmela Saraiva Neves De Souza Agente Legislativo 

510009623 Hodney Erlacker Drago Agente Legislativo 

510009802 Pollyana Vieira Gonçalves Da Silva Agente Legislativo 

510009915 Juliana Merçom França Agente Legislativo 

510010209 Lanna Babyelly Barcelos Agente Legislativo 

510010804 Flavio Henrique Santos De Barcellos Agente Legislativo 

510011073 Sara Dos Santos Nascimento Agente Legislativo 

510011752 Anderson Viana De Faria Agente Legislativo 

510011809 Adriana Paes Torres Tristão Agente Legislativo 

510012183 Bruna Camata Gardioli Agente Legislativo 

510012753 Vitor Luiz Rocha Dos Santos Agente Legislativo 

510013354 Cléria Matos Oliveira Agente Legislativo 

510013461 Dircilene De Souza Chagas Agente Legislativo 

510013479 Russlayne Vargas De Sousa Agente Legislativo 

510000462 Geane Gabriela Pereira Mendes Assessor Técnico Legislativo 

510001129 Raul Rocha Da Paixão Assessor Técnico Legislativo 

510002992 Victor Carvalho De Oliveira Assessor Técnico Legislativo 

510003002 Reginaldo Carvalho De Almeida Assessor Técnico Legislativo 

510003595 Abraao Oliveira De Souza Assessor Técnico Legislativo 

510004357 Vanderley Teodoro De Souza Assessor Técnico Legislativo 

510005039 Leticia Mendes Pestana Assessor Técnico Legislativo 

510007910 Lívia Gava De Souza Pimenta Assessor Técnico Legislativo 

510008062 Bernardo Bragato Jardim Assessor Técnico Legislativo 

510008975 Daise Wasen Gonçalves Assessor Técnico Legislativo 

510009286 Pablo Rodrigues Figueiredo Assessor Técnico Legislativo 

510010324 Dione Jacob Assessor Técnico Legislativo 

510010367 Renan Kuster Huber Assessor Técnico Legislativo 

510010529 Beatriz Santos De Andrade Assessor Técnico Legislativo 

510011429 Evellyn Ferreira Cassotto Assessor Técnico Legislativo 

510011430 Jonas Ferreira Raymundo Assessor Técnico Legislativo 

510000063 Gabriel Batista Martinelli Auditor de Controle Interno 

510000133 Deiverson Luiz De Almeida Auditor de Controle Interno 

510000907 Jose Marcos Soares Auditor de Controle Interno 

510001102 Vanessa Rozindo De Oliveira Auditor de Controle Interno 
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510003025 Andressa Barreira Moreira Camporez Auditor de Controle Interno 

510003184 Vinicius Perim De Moraes Auditor de Controle Interno 

510003617 Waneide De Sousa Palma Auditor de Controle Interno 

510003647 Abraao Oliveira De Souza Auditor de Controle Interno 

510004652 Julia Seda Vieira Auditor de Controle Interno 

510005040 Leticia Mendes Pestana Auditor de Controle Interno 

510006128 Jacimar Bom Fim Auditor de Controle Interno 

510007546 Adelson Rafael Garcia Mota Auditor de Controle Interno 

510008951 Kettely Souza Lima Auditor de Controle Interno 

510009256 Antonio Cordeiro Grasselli Auditor de Controle Interno 

510009287 Pablo Rodrigues Figueiredo Auditor de Controle Interno 

510009836 Gabriela Uneida Sonegheti Auditor de Controle Interno 

510011424 Evellyn Ferreira Cassotto Auditor de Controle Interno 

510011425 Jonas Ferreira Raymundo Auditor de Controle Interno 

510011658 Alessandra Gardiman Lopes Auditor de Controle Interno 

510011805 Heliomar Prado Murari Auditor de Controle Interno 

510011883 Bruna Camata Serpa Auditor de Controle Interno 

510012192 Ana Paula Pilon Meira Auditor de Controle Interno 

510012207 Bruna Camata Gardioli Auditor de Controle Interno 

510012435 Brunella Batista Braga Auditor de Controle Interno 

510012578 Edimar Rocha Dos Santos Auditor de Controle Interno 

510012819 Washington Do Nascimento Pereira Auditor de Controle Interno 

510001880 Max Emanuel Flôres Evangelista Calderaro Auxiliar de Serviços Legislativos 

510004266 Agatha Dos Santos Vasconcellos Auxiliar de Serviços Legislativos 

510008304 Rainier Ronan De Rangel Auxiliar de Serviços Legislativos 

510009110 Marcel Ferreira Nery Auxiliar de Serviços Legislativos 

510011754 Anderson Viana De Faria Auxiliar de Serviços Legislativos 

510000183 Daylson Ferreira Andrade Procurador 

510000287 Edimar Rocha Dos Santos Procurador 

510000331 Hellany Gonçalves Borsoi Procurador 

510000656 Bruna Maria Ogioni Procurador 

510000965 Giovanna Plessis Cicatelli Silva Procurador 

510001414 Luiz Gustavo Gallon Bianchi Procurador 

510002673 Patrícia Ribeiro Coutinho Procurador 

510003181 Vinicius Perim De Moraes Procurador 

510003654 Waleska Da Silva Pires Procurador 

510005175 Fernanda Donadello Balbi Procurador 

510005560 Valdeci Santana Ramalho Procurador 

510005808 Rodrigo De Oliveira Lucas Procurador 

510006134 Joana Soneghetti Ferreira Tesch Procurador 

510006769 Aline Rodrigues Monteiro Procurador 

510006852 Aline Mara Guimarães Muniz Procurador 

510006884 Tyara Orlando Carvalho Procurador 

510007102 Amanda Sena Maciel Procurador 

510007747 Caroline Lube Pestana Procurador 

510008179 Caio De Freitas Vairo Procurador 

510008239 Aires Vinicius Campos Coelho Procurador 

510008986 Tayla Jantorno Laranja Procurador 

510010174 Gemayna Rasfasky Fiorot Procurador 

510010780 Diogo Trugilho Ferrari Procurador 

510011072 Gabriela Depes Vital Brasil Procurador 

510011275 Renata De Aguiar Pitanga Miguel Procurador 

510011386 Bernardo Denicoli Pedrosa Procurador 
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510011433 Pablo Ricardo Lopes Damázio Procurador 

510012055 Christian De Oliveira E Fernandes Procurador 

510012181 Ricardo Augusto Silveira Procurador 

510012430 Pedro Torraca Daemon Procurador 

510012913 Patrik Aboumrad Laranja Procurador 

510013002 Moises Sassine El Zoghbi Procurador 

510013018 Elielton Zanoli Armondes Procurador 

510013059 Amanda Salume Bringhenti Procurador 

510008979 Lidiane De Sousa Coutinho Modolo Taquígrafo Parlamentar 

510012201 Emanoel Silvano Meireles Taquígrafo Parlamentar 

510002376 Adriana Alves Técnico Legislativo 

510005063 Bruno De Souza Bragança Técnico Legislativo 

510011610 Maria Da Penha Rodrigues Técnico Legislativo 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

  

 

 

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para 

provas de mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos 

referidos cargos. Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do presente processo seletivo 

quando da utilização dos mesmos conteúdos programáticos. 
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 

 

Cargo: Agente de Apoio Legislativo 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa “Enfim, estas fases são mais aceleradas nos animais e a criança acaba conhecendo‐as através 

deles.”, transcrita do 1º§ do texto, expressa ideia de tempo. O termo “enfim” refere-se a um advérbio de 

tempo, caracterizando e justificando, assim, o questionamento abordado. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o contexto em que foram empregadas, as reticências (...) indicam a continuidade de uma ação 
ou fato. 
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Razão entre o número de ovos brancos (b) e vermelhos (v):  

b/v=3/5 

15/v=3/5 

3v=15.5 

v=75/3 

v=25   

Número total de ovos =15+25= 40 ovos 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O número de páginas com texto pode ser obtido subtraindo-se do total de páginas aquelas que não possuem 
texto, conforme indicado a seguir: 

Páginas sem texto: 19, 28, 37, 46, 55, 64,73 (7 páginas) 

Páginas com texto: 80-7=73 páginas 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Dos objetos apresentados apenas o prego não é uma ferramenta. Assim o prego não pertence ao grupo. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As letras que aparecem na sequência de acordo com suas posições no alfabeto são: 

AB: 1ª e 2ª letras 

EF: 5ª e 6ª letras 

IJ: 9ª e 10ª letras 

MN: 13ª e 14ª letras 

Assim as duas próximas letras da sequência são: a 17ª e 18ª letras do alfabeto, ou seja, Q e R. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Mediante ao contexto que foi empregado, o vocábulo “seguidos” apresenta-se, no sentido de 

“acompanhados”. 

• Afirmativa I está correta. O aumento do consumo de energia, especialmente de carvão mineral pela 

China e Índia, ameaça anular os esforços para reduzir a emissão de gases ligados ao efeito estufa. 

• Afirmativa II está correta. Os Estados Unidos são o maior produtor de energia nuclear, seguidos por 

França, Rússia, Coreia do Sul, Alemanha e Japão. 

• Afirmativa II está incorreta. Segundo balanço anual de energia no mundo 2014, da empresa britânica 

British Petroleum, a produção diária de petróleo está aquém das necessidades e os preços devem continuar 

altos.   

Desta forma a única resposta correta é a opção “C” (I e II, apenas). 

Fonte:  

 Guia do Estudante. Atualidades: Vestibular + Enem. 2º Semestre de 2014. p. 118. 

 http://www.dicio.com.br/sentido/ 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Fernando Collor foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto depois da redemocratização do Brasil. 

Portanto, a única alternativa que responde ao que foi pedido no enunciado da questão é a opção “C” 

(Fernando Collor). 

Fonte: Guia do Estudante. Atualidades: Vestibular + Enem. 2º Semestre de 2014. p. 100 a 103. 

 
Questão: 27 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O questionamento não se refere a questão ora mencionada. 
 

Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O planejamento familiar é um dos fatores que contribuiu para a queda da taxa de fertilidade e não a falta de 

planejamento familiar. Portanto, a única alternativa que responde corretamente ao que foi pedido no 

enunciado da questão é a opção “A”( Falta de planejamento familiar.) 

Fonte: Guia do Estudante. Atualidades: Vestibular + Enem. 2º Semestre de 2014. p. 151. 
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Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso não procede, uma vez que as afirmativas IV e V encontram-se incorretas. 

O Ofício é um tipo de correspondência EXTERNA, e não interna, como está na assertiva. 

Da mesma forma, o Requerimento é utilizado apenas por PESSOAS. Quando entidades particulares requerem 

algo que lhes pareça justo ou legal, utilizam a Carta, enquanto órgãos públicos o fazem por Ofício. 

Fonte:  

 BELLOTO, Heloísa Liberalli. Arquivos Permanentes: tratamento documental. Rio de Janeiro: FGV, 2004. 

 SCHELLENBERG, Theodore R. Arquivos Modernos: princípios e éticas. Rio de Janeiro: FGV, 2005. 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O processo administrativo abordado na questão se refere ao planejamento, à organização, à direção e ao 
controle. Considerados separadamente, constituem as funções administrativas; quando visualizadas no 
conjunto para o alcance dos objetivos, elas formam o processo administrativo. Este, por sua vez, se enquadra 
ao conteúdo programático: “Conhecimentos gerais das rotinas administrativas”. 

Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. Campus, 2003. 
 
 

Cargo: Agente Legislativo 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O texto é composto de título (“A casa do futuro”) e subtítulo/lead (“Quando explodir, a busca será por 

florestas, montanhas, até lugares isolados. Estou nessa.”). Os parágrafos se iniciam depois do subtítulo. 

Analisando o texto e as afirmativas da referida questão, observa-se que: 

• a alternativa A –“sempre trabalhou em casa” – encontra-se incorreta, pois o próprio autor afirma que 

sempre sonhou em trabalhar em casa (“Meu sonho sempre foi trabalhar em casa e acordar tarde.” – 1º§) e 

que isso só se realizou quando passou a escrever novelas (“Outro desejo realizei há alguns anos, quando 

passei a escrever novelas. Autor trabalha em casa!” – 4º§); 

• a alternativa B – “prefere marcar compromissos na parte da manhã” – está errada, visto que ele 

prefere compromissos à tarde (“Se explico que escrevo a novela de madrugada e, portanto, não assumo 

compromissos antes das 13, 14 horas, me encaram como se eu fosse um inútil.” – 3º§); 

• a alternativa C – “apesar da violência na cidade grande, não pensa em se mudar” – está errada, visto 

que o autor pensa em se mudar, morar longe de onde vive atualmente (“Meu terceiro sonho é morar longe. 

Por que viver numa cidade poluída, com um trânsito infernal, se poderia morar num sítio, com galinhas, 

árvores frutíferas, quem sabe uma cascata?” – 5º§); e,  

• a alternativa D – “era considerado um indolente, por ter horários diferentes de outras pessoas” – 

encontra-se correta, pois o autor, por ter horários distintos dos demais, já que trabalha de madrugada, é 

considerado um “inútil” (“Nunca entrou em sua cabeça que eu trabalhava mesmo até amanhecer. [...] Vivo 

esse problema até hoje. As pessoas tentam marcar reuniões de manhã, almoços. Se explico que escrevo a 

novela de madrugada e, portanto, não assumo compromissos antes das 13, 14 horas, me encaram como se eu 

fosse um inútil.” – 3º§), e não um “indolente”. O vocábulo “inútil” tem como sinônimos os seguintes termos: 

desnecessário, infrutífero, imprestável (no sentido que nada produz); já o vocábulo “indolente” significa: 

negligente, preguiçoso, insensível, desleixado. Verifica-se, portanto, que, por não haver relação de significado 



 

8 

 

entre os vocábulos “inútil” e “indolente”, esta alternativa é a correta.  

Fontes: 

• O próprio texto. 

• FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário da Língua Portuguesa. 6ª Ed. rev. atual. Curitiba: 

Positivo, 2005. 

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Cegalla, a conjunção “mas” seguida pelo termo “também” dá ideia de adição, acrescentamento. 

Portanto, a alternativa correta é a A (“aditiva”). O enunciado solicitava a “relação de sentido entre as 

orações”, sendo assim, analisando a frase em questão, verifica-se que a mensagem é justamente a de soma – 

“o homem do futuro será paradoxalmente mais sozinho e também mais conectado” –, haja vista que não há 

ideias contrárias (adversativas) entre as orações, mas, sim, complementares. Quando se analisa o contexto 

entre as orações, deve-se analisar todas as informações dispostas entre elas, ou seja, a mensagem que está 

sendo transmitida pelo autor. Ressalta-se que as orações são coordenadas e, portanto, a vírgula deve ser 

utilizada. 

Fontes: 

• O próprio texto. 

• CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48 ed. rev. 3ª reimp. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2012. p. 289.. 

• MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da língua portuguesa. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 431. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Analisando o texto em questão, precisamente o 5º parágrafo, o autor realiza as seguintes perguntas: ““ Por 

que viver numa cidade poluída, com um trânsito infernal, se poderia morar num sítio, com galinhas, árvores 

frutíferas, quem sabe uma cascata? Acordar e dormir no silêncio das estrelas? Ou viver numa cidade pequena, 

bem pequena, onde as pessoas se cumprimentam na rua?”“.  Das argumentações realizadas por ele, verifica-

se que, a cidade em que o autor vive “tem poluição” (“... cidade poluída...”), “há muito barulho” (“Acordar e 

dormir no silêncio...” – o autor emprega a palavra “silêncio” como um dos motivos que o levam a querer 

mudar de lugar, ou seja, ele não consegue dormir no silêncio, e sim com barulho – e “... trânsito infernal...” 

significa poluição sonora, ou seja, barulho), “o tráfego é intenso” (“... com um trânsito infernal...”). Portanto, a 

única incorreta é a D – “todos se cumprimentam” (“... viver numa cidade pequena... onde as pessoas se 

cumprimentam na rua”). Ressalta-se que a leitura textual é realizada de forma nem sempre explícita, 

devendo-se interpretar as palavras dentro do contexto em que foram inseridas pelo autor.  

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O advérbio, segundo Cegalla, “é uma palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio 

advérbio”. Analisando os termos destacados, verifica-se que: “tarde” é um advérbio de tempo que modifica o 

sentido do verbo “acordar”; “nunca” é um advérbio de tempo que modifica o sentido do verbo “ver”; e, 

“mais” é um advérbio de intensidade que modifica o sentido do advérbio “longe”. Portanto, o único termo 

que não pertence a essa classe é “quando”, pois, dentro do contexto empregado, classifica-se como conjunção 

subordinativa temporal. Ressalta-se que a conjunção “é uma palavra invariável que liga orações ou palavras da 
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mesma oração”. 

Fontes: 

• CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48 ed. rev. 3ª reimp. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2012. p.  259-260 e 289-293. 

• MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da língua portuguesa. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 394-

395 e 428-432. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Analisando as palavras das alternativas, verifica-se que são monossílabas: “não”, “ou”, “já” (alternativa A); 

“se”, “por” e “bem” (alternativa B); “meus”, “pais” e “mãe” (alternativa D). Os vocábulos “meus” e “pais”, por 

apresentarem ditongos decrescentes (que são a combinação de vogal + semivogal em uma mesma sílaba), não 

se separam, diferente do termo “país”, visto que ocorre um hiato. Portanto, a única alternativa incorreta é a C, 

pois apresenta uma palavra dissílaba, a saber: “rua” (ru-a), que é formada por duas vogais e, sendo assim, 

devem ficar em sílabas diferentes.  

Fontes: 

• CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48 ed. rev. 3ª reimp. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2012. p. 36. 

• MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da língua portuguesa. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 63-66. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Caixa de nome e barra de fórmulas são dois elementos distintos na ferramenta em questão. Segundo a 

definição apresentada pela MICROSOFT a caixa de nome fica localizada na extremidade esquerda da barra de 

fórmulas, fato que não representa nenhuma dependência entre os dois objetos. Para selecionar uma célula 

específica deve-se digitar o endereço desta na "Caixa de Nome". O recurso é improcedente. 

Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/selecionar-celulas-ou-intervalos-especificos-HP0012 

17037.aspx 

 

Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na ferramenta Microsoft Office Word 2007, o procedimento para formatar um texto utilizando duas colunas 
é: clicar na guia Layout da Página e, no grupo Configurar Página, clicar em Colunas e selecionar a opção Dois. 
O procedimento pode ser observado na imagem abaixo:  

 
O recurso é improcedente. 
Fonte: Microsoft Office Word 2007 
 

http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/selecionar-celulas-ou-intervalos-especificos-HP0012
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/selecionar-celulas-ou-intervalos-especificos-HP0012
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Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O complexo metropolitano do sudeste é constituído pela grande e intensa dinâmica econômica, 

informacional, cultural e populacional existente entre Rio de Janeiro e São Paulo, a qual também é 

considerada a megalópole brasileira. A grande Vitória se configura uma região metropolitana, porém o seu 

nível de integração a outras metrópoles não se comparam aos existentes entre Rio e São Paulo, estando ela, 

portanto, fora da definição de complexo metropolitano do sudeste. Portanto, o recurso é considerado 

improcedente, permanecendo a alternativa correta na letra C (São Paulo e Rio). 

Fonte:  

 WINKLER, Julio Cezar. Geografia – 7º ano. Curitiba: positivo, 2012. V 2. P 57. 

 http://www.ie.ufrj.br/datacenterie/pdfs/seminarios/pesquisa/texto1908.pdf 

 http://portal2001.blogspot.com.br/2011/04/complexo-metropolitano-do-sudeste.html 

 http://unuhospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/anais/article/view/2633 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme a interpretação dos gráficos e a noção de infraestrutura como aquela que dá sustentação para a 

atividade humana, é correto afirmarmos que as afirmativas I e II estão corretas. A telecomunicação, sem 

dúvida, é um setor estratégico na composição da infraestrutura do país, e a sua modernização e expansão 

pode, claramente, demonstrar um aumento de infraestrutura. Cabe ressaltar também, que em nenhum 

momento a questão falou de infraestrutura em sua totalidade, mas sim cobrou a compreensão de que o setor 

de telecomunicações compõe/pertence à infraestrutura, e logo se este setor se desenvolver, a afirmação de 

que a infraestrutura está aumentando sua abrangência se torna legítima. 

Fonte:  

 http://www.teleco.com.br/comentario/com594.asp 

 http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Infraestrutura/ 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É importante ressaltar que o termo matriz energética não se refere apenas à eletricidade, pois energia seria 

tudo aquilo que gera um movimento/força. As argumentações lançadas sobre essa questão abordaram 

reflexões que consideram apenas a matriz elétrica, a qual realmente tem predominância da produção 

hidrelétrica (vide site upf). Contudo, a questão está fazendo uma reflexão sobre a matriz energética de uma 

maneira geral, onde o petróleo também está contido, inclusive como o mais usado, como pode ser visto nas 

referências a seguir... Portanto, o recurso é considerado improcedente. 

Fonte:  

 WINKLER, Julio Cezar. Geografia – 7º ano. Curitiba: positivo, 2012. V 3. P 28-35. 

 http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-33002007000300003&script=sci_arttext 

 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40672 

 http://blog.nei.com.br/index.php/2012/09/13/matriz-energetica-brasileira-como-era-como-e-e-como-

pode-ser/ 

 http://www.abegas.org.br/Site/?page_id=1158 

 http://www.upf.br/comarte/?p=605 
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Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Como alegado no recurso, a resposta correta é a letra B, conforme divulgado no gabarito preliminar consta 

como correta a mesma letra B pleiteada por ele.  

Fonte: http://www.mundoeducacao.com/historiageral/a-leitura-obra-guernica-picasso-para-estudo-

historia.htm 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Como alegado no recurso, a resposta correta é letra D, conforme divulgado no gabarito preliminar constar 

como correta a mesma letra D argumentada por ele.  

Fonte: http://www.revistabula.com/391-os-dez-melhores-poemas-de-carlos-drummond-de-andrade/ 

 
Questão: 31 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
Nos termos do art. 60, §2º da CRFB, a proposta [de emenda constitucional] será discutida e votada em cada 

Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos 

dos votos dos respectivos membros. 

Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

 
Questão: 32 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais apenas ratificam o gabarito preliminar divulgado. 

Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

 
Questão: 33 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais apenas ratificam o gabarito preliminar divulgado. 

Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nos termos do art. 4º, II, da CRFB/88, a prevalência dos direitos humanos não é fundamento da República e 

sim princípio que rege as relações internacionais. Todas as demais alternativas são fundamentos, conforme 

art. 1º. 

Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

 
Questão: 36 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais apenas ratificam o gabarito preliminar divulgado. 

Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

 

Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado e o comando da questão dispõem que: “O fato gerador do Imposto sobre Propriedade Predial e 

Territorial Urbana (IPTU) ocorre no dia 1º de janeiro de cada ano. Dessa forma, é gerado o seguinte 

lançamento contábil para reconhecimento do direito e da variação patrimonial, considerando o fato gerador 
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e não a efetiva arrecadação “. Dessa forma, o conteúdo abordado na questão refere-se à CONTABILIDADE 

PÚBLICA, não a especificidades tributárias, tendo em vista que trata-se do registro contábil do 

reconhecimento do direito ao recebimento e da variação patrimonial ocorrida no patrimônio público. 

Segundo os princípios contábeis, a variação patrimonial aumentativa deve ser registrada no momento da 

ocorrência do seu fato gerador, independentemente de recebimento e, analogamente, a variação patrimonial 

diminutiva deve ser registrada no momento da ocorrência do seu fato gerador, independentemente do 

pagamento. 

Fontes: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de contabilidade aplicada ao 

setor público. parte ii – procedimentos contábeis patrimoniais. 5 ed. Brasília: STN/Coordenação-Geral de 

Contabilidade, 2012. Disponível em: < 

http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Parte_I_PCO2012.pdf>. Acesso em 

27 de novembro de 2014. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A natureza da informação evidenciada pelas contas das quatro primeiras classes, 1 a 4, é Patrimonial, ou seja, 

informa a situação do patrimônio da entidade pública. A natureza da informação das contas das duas classes 

seguintes, 5 e 6, é Orçamentária, pois nessas classes são feitos os controles do Planejamento e do Orçamento, 

desde a aprovação até a execução. Por fim, a natureza da informação das contas das duas últimas classes, 7 e 

8, é de controle, pois nessas classes são registrados os atos potenciais e diversos controles. 

Dessa forma, o gabarito apresentado para a prova do cargo de AGENTE LEGISLATIVO, apresenta como opção 

correta para a questão 38 a alternativa A – Patrimonial. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de contabilidade aplicada ao 

setor público. parte iv – plano de contas aplicado ao setor público. 5 ed. Brasília: STN/Coordenação-Geral de 

Contabilidade, 2012. Disponível em: < 

http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Parte_I_PCO2012.pdf>. Acesso em 

27 de novembro de 2014. 

 
Questão: 40 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C. 
Conforme a Lei 8.666/93: 

Art. 22.  [...] 

§ 1o Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 

preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu 

objeto. 

[...] 

Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas 

em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação: 

I - para obras e serviços de engenharia: [...]. 

c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); 

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: [...]. 

c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).  

 Dessa forma, o gabarito deve ser alterado da letra D – Tomada de Preços para o correto que é a letra C 

– Concorrência, devendo ser alterado. 

Fonte: BRASIL. Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
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Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm. Acesso em 27 de novembro de 

2014. 

 

 

Cargo: Assessor Técnico Legislativo 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para solucionar esta questão, deve-se perceber que a expressão destacada funciona como um elemento de 

coesão textual, pois o sentido dela está atrelado a informações fornecidas anteriormente no texto. Sendo 

assim, basta percorrer o caminho inverso: voltar às informações expressas anteriormente, a fim de identificar 

qual delas foi substituída pela expressão destacada no trecho do enunciado, sobretudo pelo pronome 

demonstrativo “essa”. Em outras palavras, isso quer dizer que é necessário descobrir à qual “nova visão da 

pintura” o articulista se refere. Assim, nota-se que é a pintura impressionista, a qual ele apresenta no sexto 

parágrafo (“E isso me levou a refletir sobre o que era a pintura, antes dele, feita pelos impressionistas [...]”). 

Sendo assim, o gabarito desta questão é a alternativa “A”. A pintura de ateliê foi mencionada para diferenciar 

a “nova técnica”, que, diferente dela, consistia na pintura ao ar livre (recurso comparativo). Já os dois pintores 

citados, Monet e Cézanne, ambos servem como exemplificação para os argumentos apresentados pelo 

articulista, um para a “nova técnica” (impressionista) e o outro como opositor, embora representante 

sucessivo, desse novo ideal estético. Com base nessas evidências, conclui-se que o gabarito preliminar está 

correto e deve ser mantido. 

Fonte:  

 http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf 

 FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991. 

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C. 
O comando desta questão solicita a identificação da finalidade expressa pelo termo que desempenha a função 

de sujeito no trecho destacado do texto. No caso, o termo que desempenha essa função sintática é um 

pronome cuja função é retomar um termo expresso anteriormente. Sendo assim, consta-se o erro na 

divulgação do gabarito preliminar, o qual deve ser alterado para a alternativa “C”. 

Fonte: 

 http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf 

 FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011. 

 FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991. 

 MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para solucionar esta questão, deve-se analisar do ponto de vista sintático a função de cada uma das 

expressões destacadas. Nota-se que na alternativa “B” a classificação sintática está correta porque embora a 

oração seja constituída por uma locução verbal, o verbo principal é o verbo “ser”, o qual funciona como verbo 

de ligação, porque é responsável por ligar uma característica do sujeito que está presente no predicado, logo, 

os termos destacados funcionam como predicativo do sujeito, já que desempenham a função de caracterizar o 
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sujeito, mas estão presentes no predicado. Pode-se ainda desfazer a locução verbal, para que a visualização da 

função sintática desempenhada pelos termos destacados possa ser melhor visualizada: “as maças não seriam 

a cópia da maçã real”. Com base nessas evidências, conclui-se que o gabarito preliminar está correto e deve 

ser mantido.  

Fonte: 

 http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf 

 FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011. 

 FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991. 

 MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para solucionar esta questão deve-se fazer uma leitura global do texto e reconhecer para qual finalidade ele 

foi escrito. Nota-se que nele o articulista defende seu ponto de vista em relação à criação artística e, com o 

objetivo de assegurá-lo, argumenta por meio de exemplos o motivo de conceber a criação artística como uma 

tentativa de sobreposição à casualidade, já que, por mais que o artista seja limitado pelos seus 

conhecimentos, ele faz escolhas com as quais cria, faz existir, o que antes só possuía o potencial para 

existência. Nota-se que na alternativa “D” o texto não foi analisado na sua dimensão global, porque os 

exemplos citados pelo articulista, entre os quais está Van Gogh, servem para sustentar seu posicionamento 

sobre a concepção artística, provando que a criação artística sofre interferência de aspectos como as escolhas 

do artista, os fatores que envolvem a criação. Com base nessas evidências, conclui-se que o gabarito 

preliminar (alternativa “A”) está correto e, portanto deve ser mantido.  

Fonte: 

 http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf 

 FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991. 

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso não apresentou argumentos suficientes para a análise do recurso, apenas afirma que o enunciado 

da questão está errado e solicita a anulação. 

 

Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi baseada no endereço eletrônico oficial do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) e todas as afirmativas que complementam o enunciado estão corretas. Como informa o órgão do 

Governo Federal responsável pela área no Brasil, na prática, a reforma agrária proporciona a desconcentração 

e a democratização da estrutura fundiária, a produção de alimentos básicos, a geração de ocupação e renda, 

dentre outros benefícios como o combate à fome e à miséria, a diversificação do comércio e dos serviços no 

meio rural, a interiorização dos serviços públicos básicos, a redução da migração campo-cidade, a 

democratização das estruturas de poder e a promoção da cidadania e da justiça social. De acordo com as 

diretrizes estabelecidas no II Programa Nacional de Reforma Agrária, implantado em 2003, a reforma agrária 

executada pelo INCRA deve ser integrada a um projeto nacional de desenvolvimento, massiva, de qualidade, 

geradora de trabalho e produtora de alimentos. Deve, ainda, contribuir para dotar o Estado dos instrumentos 

para gerir o território nacional. A reforma agrária atualmente desenvolvida no País se baseia na implantação 

de um novo modelo de assentamento, baseado na viabilidade econômica, na sustentabilidade ambiental e no 
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desenvolvimento territorial; a adoção de instrumentos fundiários adequados a cada público e a cada região; a 

adequação institucional e normativa a uma intervenção rápida e eficiente dos instrumentos agrários; o forte 

envolvimento dos governos estaduais e prefeituras; a garantia do reassentamento dos ocupantes não índios 

de áreas indígenas; a promoção da igualdade de gênero na reforma agrária, além do direito à educação, à 

cultura e à seguridade social nas áreas reformadas. As mudanças apresentadas no texto não apresentam 

nenhuma alteração no conteúdo exposto no site, assim como não há nenhum comprometimento na mudança 

do termo desconcentração por descentralização. Inclusive o dicionário Aurélio Buarque de Holanda da Língua 

Portuguesa, versão digital, não reconhece o termo desconcentrar. No que diz respeito à palavra concentrar, 

define como “fazer convergir para um centro ou para um certo ponto, reunir, agrupar, tornar mais denso, 

mais ativo...” A utilização do prefixo de origem latina de negação ‘des’ significa que o autor quer dizer que 

busca-se desagrupar, descentralizar, portanto, o termo descentralizar cabe perfeitamente para a afirmativa. 

Seu significado é “afastar ou separar do centro, descentralizar”.  

Fonte: http://www.incra.gov.br/reforma_agraria 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo informações divulgadas no site jornalístico G1 - das Organizações Globo, o “O EI surgiu a partir do 

Estado Islâmico no Iraque, o braço iraquiano da Al-Qaeda dirigido por Abu Bakr al-Bagdadi. Em abril de 2013, 

Bagdadi anunciou que o Estado Islâmico do Iraque e a Frente Al-Nosra, um grupo jihadista presente na Síria, se 

fundiriam para se converter no Estado Islâmico do Iraque e Levante”, o que fundamenta a afirmativa contida 

na opção II, considerada correta por esta Banca. No mesmo espaço encontramos a afirmação de que “na Síria 

é considerado a força combatente mais eficaz contra o regime do presidente Bashar al-Assad. Mas depois de 

ter sido acolhido favoravelmente por alguns rebeldes sírios, acabou pegando em armas contra eles. Esta 

mudança se deveu a sua vontade hegemônica e às atrocidades que são atribuídas ao grupo, sobretudo o 

sequestro e a execução de civis e de rebeldes de movimentos rivais, o que fundamenta a afirmativa I, 

considerada correta por esta Banca. Na mesma reportagem, ao tratar da ideologia do grupo, encontra-se a 

informação de que “o EI nunca jurou lealdade ao chefe da Al-Qaeda, mas o grupo defende o mesmo tipo de 

ideologia jihadista e anunciou ter instaurado um Estado Islâmico em uma região situada entre a Síria e o 

Iraque”, o que contradiz a informação apresentada na alternativa III considerada incorreta por esta Banca. O 

fato de ser formado por vários grupos, segundo informa o recurso, não desqualifica a afirmação de que surgiu 

no Iraque e que teve o braço iraquiano da Al-Qaeda em sua formação. Portanto, os argumentos apresentados 

não tornam a afirmação incorreta, mas acrescenta e aprofunda sobre a formação do grupo. Se a afirmativa 

restringisse sua formação apenas ao grupo iraquiano, ai sim, a afirmativa deveria ser desconsiderada, no 

entanto, não há esta restrição e contradições com as argumentações expostas no recurso. Se Abu Bakr al-

Baghdadi era o líder (ou califa) do Estado Islâmico no Iraque não há discordância que torne a afirmativa 

inconsistente. Vale ressaltar que segundo prerrogativas do edital, ao apresentar um recurso, o candidato deve 

argumentá-lo com referências bibliográficas que o fundamente. O item 8.6 determina que “o recurso deverá 

ser individual, por questão ou resultado, com a indicação daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, e 

devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de legislação, itens, páginas 

de livros, nomes dos autores etc., e, ainda, a exposição de motivos e argumentos com fundamentações 

circunstanciadas, conforme suprarreferenciado”. E entre os requisitos básico exigidos aos candidatos no item 

2.7 do edital do concurso está “conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital”, o que não 

justifica alegações de desconhecimento desta necessidade e da exigência de se fundamentar suas 

http://g1.globo.com/topico/bashar-al-assad.html
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argumentações. Mesmo diante de tais alegações, a Banca estudou as argumentações (sem fundamentos 

apresentados) e verificou que não apresenta contradições as afirmativas e gabarito proposto.  

Fonte: 

 http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/06/conheca-o-eiil-grupo-jihadista-radical-com-milhares-de-

combatentes.html 

 http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2014/08/estado-islamico-exibe-video-com-execucao-de-

jornalista-americano-4579268.html 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É sabido que o processo que finalizou o período militar no Brasil que se estendeu de meados dos anos 1960 

aos dos anos 1980 teve início no final dos anos 1970, com o desencadear de uma série de ações e medidas. No 

entanto, a questão solicitava em seu enunciado que fosse apontado o fato que levou a fim (ao término) 

específico deste período. Portanto, o que catapultou o período militar no Brasil foi a eleição de um presidente 

civil e que, após a posse, pôs fim aos governos militares no Brasil.  Desta forma, torna-se possível afirmar que 

a ditadura militar no Brasil chegou ao fim com a eleição de Tancredo Neves para a presidência da República 

pelo Congresso Nacional que resultou na posse de seu vice (Tancredo morreu antes da posse) José Sarney 

implantando o primeiro governo civil no Brasil, após cerca de 20 anos de ditadura militar. O movimento 

Diretas Já foi de grande importância para que se chegasse a eleição indireta de civis e pudesse então, após o 

fim da ditadura, dar início ao elaboração da nova Constituição que foi promulgada em 1988 e determinou o 

retorno das eleições diretas no Brasil vencida por Fernando Collor de Mello, quando ocorreu o movimento 

popular dos Caras Pintadas.  

Fonte: Almanaque Abril 2014 (São Paulo: Editora Abril, 2014, pp. 325 a 329). 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão dizia que “o deputado Rubens Paiva ficou popularizado na cultura e sociedade 

brasileira graças à obra literária de seu filho Marcelo Rubens Paiva, que virou filme e marcou a geração de 

1980, projetando o jovem escritor ao sucesso editorial”. Em seguida, informava que “a obra literária, que 

também deu nome a um clássico filme brasileiro, chama‐se” onde solicitava-se que fosse escolhida dentre as 

opções a que nomeava a obra de Marcelo Rubens Paiva, filho do deputado Rubens Paiva, que contou a 

história do pai. Portanto, trata-se da obra de filho, jornalista, romancista e dramaturgo que foi vitimado por 

um acidente que o deixou paraplégico em 1979 e escreveu uma autobiografia denominada, Feliz ano velho 

(1982), que virou filme, marcou a geração de 1980 e o projetou como escritor de sucesso editorial. 

Fonte: http://www.tirodeletra.com.br/biografia/MarceloRubensPaiva.htm 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A incorreção na digitação do gabarito poderia prejudicar se a alternativa correta, a ser marcada, caso fosse 

alguma das opções que constavam a letra “D”. No entanto, a resposta correta estava na letra A o que não 

gerou nenhum prejuízo ao candidato na marcação correta do gabarito.  

No pedido de suspensão enviado ao STF, os militares disseram que a Justiça do Rio não poderia reabrir a ação, 

uma vez que o próprio Supremo, em 2010, manteve válida a Lei da Anistia. Com isso, quaisquer fatos 

ocorridos no período não poderiam ser objeto processos penais. Em sua decisão, Teori concordou com os 
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militares e disse que "não há como negar que a decisão" da Justiça do Rio "é incompatível com o que decidiu 

esta Suprema Corte no julgamento" da Lei da Anistia.  

Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-

09/Governo%20espanhol%20recorre%20%C3%A0%20Justi%C3%A7a%20contra%20o%20referendo%20da%20

Catalunha 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recorrente sustenta que a questão não encontra amparo no conteúdo programático, contudo, a questão 

aborda noções básicas de organização administrativa, nos termos do tópico II “Noções de Direito 

Administrativo”, item 7 “Organização Administrativa: noções gerais”. A Câmara Municipal é órgão público, isto 

é, unidade administrativa integrante da administração direta do Município. 

Isso posto, opina-se pela manutenção do gabarito preliminar e improcedência do recurso. 

Fonte: Noções gerais de Direito Administrativo.  

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recorrente sustenta que o limite de utilização da modalidade licitatória Tomada de Preços para obras e 

serviços de engenharia é de R$ 1.500.000,00. A questão, contudo, aborda a hipótese de um Consórcio Público 

formado por três Entes Federativos, aplicando-se o art. 23, §8º que determina a aplicação da tabela em dobro, 

logo, R$ 3.000.000,00, conforme aponta o gabarito. 

Isso posto, opina-se pela manutenção do gabarito preliminar e improcedência do recurso. 

Fonte: Lei n. 8.666/93, art. 23, § 8º. 

 

Questão: 35 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O recorrente sustenta que a palavra “ATENDA”, digitada incorretamente em vez da palavra “ATENTA” na 

alternativa “C”, torna a afirmativa falsa. De fato, o erro material é motivo justificador da anulação da questão.   

 Isso posto, OPINA-SE PELA ANULAÇÃO DA QUESTÃO E PROCEDÊNCIA DO RECURSO. 

Fonte: Lei n. 8.429/92, art. 11. 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta uma afirmativa a respeito da Lei Orçamentária Anual e exige um raciocínio lógico quanto 

às alternativas apresentadas. A opção “A” é incorreta, pois sustenta que a frase é verdadeira na íntegra, 

contudo, a receita é apenas estimada e não fixada nos termos da lei. A opção “D”, portanto, está incorreta, 

também. A opção “C” é incorreta, posto que a LOA é lei ordinária. Assim, a opção “B” é uma afirmativa 

correta, posto que a LOA pode sofres emendas e alterações.  

Isso posto, opina-se pela manutenção do gabarito preliminar e improcedência do recurso. 

Fonte: Noções gerais de Orçamento.  
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recorrente sustenta que a afirmativa “A” também é verdadeira, mas a referida opção sustenta que a lei 

orçamentária “fixa as despesas e receitas”. De fato, as despesas são fixadas, contudo, as receitas são apenas 

previstas, estimadas. A afirmativa é falsa.  
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Isso posto, OPINA-SE PELA MANUTENÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR E IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. 

Fonte: Noções gerais de Orçamento.  

 
 

Cargo: Auditor de Controle Interno 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A. 
“De vez em quando, nas redes sociais, a gente se pega compartilhando notícias falsas, fotos modificadas, 

boatos de todo tipo. Hoje mesmo eu estava compartilhando uma notícia que me espantou: na China havia 

sido descoberto um operário que estava soterrado numa mina há quase 20 anos, depois de ser dado como 

morto. Quando eu estava pronto para passar a notícia adiante, veio o desmentido: era notícia criada por um 

desses websites de “jornalismo ficcional” (se o termo não existe, fica inventado agora)”. 

 De acordo com o 1º§ do texto em destaque, pode-se constatar que o evento gerador para a discussão 

das ideias refere-se ao uso indiscriminado das redes sociais: “De vez em quando, nas redes sociais, a gente se 

pega compartilhando notícias falsas, fotos modificadas, boatos de todo tipo.” A continuidade do parágrafo é 

um relato de uma experiência pessoal utilizada pelo autor como recurso argumentativo para comprovação de 

sua tese. 

Fonte: PIMENTEL, Carlos. Redação descomplicada. 2ª edição. Ed. Saraiva.  

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) postagens, fotos modificadas e boatos fazem parte do ambiente virtual, sendo pertinente ao 
usuário de tal tecnologia reconhecer a importância ou não de cada informação.” não pode ser considerada 
correta, pois, de acordo com o autor, há momentos em que não é possível reconhecer de fato a importância 
das informações veiculadas na internet. De acordo com o exemplo da experiência pessoal relatada por ele no 
1º§, o mesmo estava pronto para enviar a informação, que logo a seguir pôde ser constatada como 
improcedente. Deste modo, o “reconhecimento” da importância da informação dada depende não apenas do 
usuário, mas de um determinado contexto.  
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A opção “B) comparação que justifica o ponto de vista apresentado.” não pode ser considerada correta, pois, 

em “Quando vemos uma coisa espantosa, inacreditável, edificante, animadora, queremos compartilhar aquilo 

para faturar uma porcentagenzinha da glória da descoberta. Quando algo nos revolta, nos causa indignação, 

queremos compartilhar para ver se contribuímos para acabar com aquela pouca vergonha, combater aquela 

injustiça etc.” não há comparação. A comparação se dá através da percepção de semelhanças entre coisas, 

seres, ideias. Comparam-se qualidades isoladas (rápido como a lebre, forte como um touro), comparam-se 

fatos, fenômenos, acontecimentos, ações (corre como a lebre, queima como fogo, estourou como uma 

bomba, agiu com um tolo).  

Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 
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Questão: 05 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C.  
O tempo futuro do pretérito indica, no contexto, incerteza sobre fatos passados. A alternativa "C" atende ao 

enunciado apresentando os verbos no pretérito mais que perfeito (houvera/estivera), o que indica um 

passado anterior ao tempo passado reproduzido no texto. 

Fonte: 

 Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ªedição. Nova Fronteira: 2009. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.  

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Neste caso, a multiplicação da notícia falsa (que está sempre sujeita a ser denunciada juridicamente como 

injúria, calúnia ou difamação) se dá em várias direções.” De acordo com Artigo 140 do Código Penal, citado 

pelo recorrente, INJÚRIA - "Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro". Recorrendo ao 

dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, temos o significado do verbo injuriar: 1. fazer injúria verbal ou por 

fatos a; insultar. 2 fazer infame; desonrar. Significado para “agravo”: ofensa que se faz a alguém; injúria, 

afronta. Portanto, mesmo juridicamente, está correto afirmar que cometer injúria, ou injuriar alguém é o 

mesmo que cometer um agravo.   

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva Ltda., 2009. 

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) através do uso de palavras e expressões próprias da linguagem informal mantém‐se a 

coerência textual.” não afirma que a coerência textual depende do uso da linguagem informal , mas sim , que, 

neste trecho, tal variedade foi utilizada e através dela, ou seja, a partir do seu emprego , a coerência foi 

mantida. A alternativa “D) é possível identificar algumas inadequações linguísticas que asseguram, contudo, o 

efeito comunicativo desejado.” não pode ser considerada correta, pois, não podem ser consideradas 

inadequações linguísticas, mas sim uma variedade adequada a tal contexto.  

Fonte: CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva – Texto, semântica e interação. Ed. Atual 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso Windows Update é parte integrante do Sistema Operacional Microsoft Windows 7 e tem a função 

de manter o Sistema seguro através da busca contínua por atualizações e recursos mais recentes que são 

disponibilizados pela Microsoft na Internet. Este recurso pode ser ativado ou desativado pelo usuário como 

várias configurações disponibilizadas no Sistema Operacional. Portanto dentre as alternativas apresentadas, a 

única que atende o que foi solicitado no comando da questão é a opção "Windows Update". 

Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows7/products/features/windows-update 

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão apresenta figura de um botão localizado na faixa de ferramentas e solicita que o 

candidato afirme qual a janela será aberta após realizar este procedimento.  

Após acionar o botão será aberta a janela "Bordas e Sombreamento" que possibilita ao usuário realizar 

diversas alterações de bordas, bordas da página e sombreamento. Esta operação pode ser comprovada na 

imagem abaixo que ilustra o procedimento: 

http://windows.microsoft.com/pt-br/windows7/products/features/windows-update
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Fonte: Ferramenta Microsoft Word 2007 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na ferramenta Microsoft Outlook 2007, o painel de navegação fica localizado á esquerda da tela principal e 

tem a função de exibir os diversos modos de trabalho disponíveis para utilização na ferramenta. O comando 

da questão solicita que seja apresentada a única opção que não se encontra disponível neste painel, logo, a 

alternativa correta é a opção "Lixo Eletrônico" conforme pode ser observada na imagem abaixo: 

 
Fonte: Ferramenta Microsoft Outlook 2007 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso é improcedente, pois qualquer que seja o sistema de cotas, este já é considerado como ação 

afirmativa, não necessitando, portanto, de maiores especificações. 

Fonte:  

 ADAS, Melhem; ADAS, Sérgio. Expedições Geográficas. São Paulo: Moderna, 2011. P 71. 

 http://gemaa.iesp.uerj.br/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1&Itemid=217 
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Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso é considerado improcedente, uma vez que a autonomia da mulher está intimamente ligada à sua 

valorização. Ela que sempre foi submissa ao homem na história, tem na autonomia econômica, política, 

intelectual e cultural a mais plena valorização possível a um ser humano. As referências a seguir trazem os 

objetivos do milênio e mesmo que usando palavras diferentes não perdem o seu significado global. 

Fonte:  

 GUERINO, Luiza Angelica. Geografia – a dinâmica do espaço brasileiro. 1 ed. V 2. Curitiba: Positivo, 

2013. Páginas 99-102. 

 www.objetivosdomilenio.org.br/ 

 http://www.pnud.org.br/ODM.aspx 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso é considerado improcedente. A questão aborda o conceito de bônus demográfico, o qual está 

expresso na alternativa D. Em nenhuma das outras alternativas existe se quer a ideia de tal conceito. Mesmo 

que os idosos aumentem a sua população devido a expectativa de vida maior, numa realidade de bônus 

demográfico eles nunca representarão um altíssimo percentual do total da população. 

Fonte: ADAS, Melhem; ADAS, Sérgio. Expedições Geográficas. São Paulo: Moderna, 2011. P 65. 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso é considerado improcedente. A questão exige que o concursando faça relação de conhecimentos 

prévios ao mapa de forma que conclua a ligação norte/Amazônia dentro de uma necessidade da região que é 

o auxílio das superintendências de desenvolvimento regional, como por exemplo, a SUDAM e a SUDENE. 

Fonte:  

 ADAS, Melhem; ADAS, Sérgio. Expedições Geográficas. São Paulo: Moderna, 2011. P 29. 

 http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=t2k&cod=_geografia_geo25 

 
Questão: 33 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve erro material na formulação do enunciado, que solicitou a alternativa correta, quando deveria solicitar 

a incorreta. A alternativa C está incorreta, já que o art. 37 da CRFB/88, em seu inciso XVII, dispõe que a 

proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo 

poder público. Todas as demais alternativas estão em conformidade com o texto constitucional. 

Em razão de haver mais de uma resposta que atenda ao enunciado, anula-se a questão. 

Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

 

Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao contrário do alegado, a hipótese informada na alternativa B não se refere a casos de dispensa, mas sim de 

inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25, III da lei de regência. Esclarece-se, por fim, que o erro 

material informado nas razões recursais não tem o condão de prejudicar o correto entendimento da questão.  

Fonte: Lei 8.666/93 (lei de licitações e contratos administrativos). 
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Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Constituição Federal de 1988 estabelece a obrigatoriedade de manutenção do controle interno pelos 

poderes e suas finalidades: 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle 

interno com a finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo 

e dos orçamentos da União; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de 

recursos públicos por entidades de direito privado; 

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da 

União; 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

Já o Manual do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, aprovado pela Instrução Normativa 

nº. 01, de 06 de abril de 2001, apresenta também as mesmas finalidades e define as atividades de controle 

interno e classifica-as em Atividades Precípuas, Atividades de Apoio ao Controle Externo, Atividades de 

Orientação e Atividades Subsidiárias. 

Segundo o disposto no referido manual,  

Atividades Precípuas 

4. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal para atingir as finalidades básicas 

compreende o seguinte conjunto de atividades essenciais: 

a) a avaliação do cumprimento das metas do Plano Plurianual que visa a comprovar a conformidade da 

sua execução; 

b) a avaliação da execução dos programas de governo que visa a comprovar o nível de execução das 

metas, o alcance dos objetivos e a adequação do gerenciamento; 

c) a avaliação da execução dos orçamentos da União que visa a comprovar a conformidade da execução 

com os limites e as destinações estabelecidas na legislação pertinente; 

d) a avaliação da gestão dos administradores públicos federais que visa a comprovar a legalidade e a 

legitimidade dos atos e examinar os resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia da gestão 

orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais; [...] 

(BRASIL, Instrução Normativa SFC nº 01, de 06 de abril de 2001, p. 7). 

O enunciado da questão dispõe que o “Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal compreende 

diferentes tipos de atividades”. Já o comando é claro ao solicitar qual é o tipo de atividade a que corresponde 

o conceito apresentado. 

Em momento algum é solicitado se o conceito apresentado constitui-se em uma atividade do sistema do 

controle interno ou não, e sim qual é o tipo de atividade a que ele corresponde. 

Dessa forma, conforme apresentado na IN SFC nº 01/2001, ela classifica-se como Atividade Precípua, 

correspondente ao gabarito apresentado – letra A. 

Fontes: BRASIL. Secretaria Federal de Controle Interno. Instrução Normativa SFC nº 01, de 06 de abril de 

2001. A avaliação da gestão dos administradores públicos federais que visa a comprovar a legalidade e a 

legitimidade dos atos e examinar os resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia da gestão 

orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais. Disponível 
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em: < http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/instrucoes-normativas/in-01-06042001.pdf>. Acesso 

em 27 de novembro de 2014. 

 

 

Cargo: Auxiliar de Serviços Legislativos 
 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O termo “segundo”, que se apresenta na afirmativa “Segundo o IBGE, há 52% de brasileiros com excesso de 

peso ou obesidade, número que nos Estados Unidos ultrapassou 70%.” (9º§), expressa ideia de conformidade. 

Verifica-se que tal questionamento encontra-se de acordo com o conteúdo programático estabelecido, 

através dos itens “leitura e compreensão de textos”. 

Fonte: o próprio texto. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado é enfático ao questionar acerca da “afirmativa que apresenta erro de ortografia”. Ressalta-se que 

na afirmativa “Pessoas que sofrem de compulsividade estão cientes de que o vício de comer pode levar ao 

ganho de peso rápido e à obesidade.”, a palavra compulsividade apresenta-se grafada indevidamente.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Continuando as alternâncias dos meses tem-se: 

Fevereiro; Abril; Junho; Agosto; Outubro; Dezembro. 

Assim o sexto mês da sequência é Dezembro. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Da primeira até a segunda palmeira: 500m 

Da segunda até a terceira palmeira: 500m 

Da terceira até a quarta palmeira: 500m 

Total: 3.500=1500m 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi elaborada de acordo com o conteúdo programático, informado no edital, conforme pode ser 

visto a seguir: 

Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, 

tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas 

vinculações históricas, a nível regional, nacional e internacional.  Imagens de satélite da Nasa mostram Mar de 

Aral definhando. O Mar de Aral, um imenso lago salgado que fica na fronteira entre o Uzbequistão e 
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Turcomenistão, na Ásia, está morrendo porque as águas que o alimentariam são usadas para irrigação. A 

destruição começou na década de 1960, quando os países ainda eram parte da União Soviética. Portanto a 

única alternativa que responde corretamente o que foi solicitado no enunciado da questão é a opção “A” 

(Asiático.). 

Fonte:  

 http://www.idecan.org.br/concursos/165/7.pdf 

 http://g1.globo.com/natureza/fotos/2014/09/imagens-de-satelite-da-nasa-mostram-mar-de-aral-

definhando.html. 

 

Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pelos mesmos motivos destacados, é que se considera o desenvolvimento moral complexo; pelo fato de se 

deparar com a justiça, os inúmeros conflitos, as leis e a diversidade cultural entre os povos. 

“A assertiva B diz: “certo OU errado” e,” o bom E o mal”. Portanto, bom  e mal não são tratados aqui como 

antônimos e sim, como uma enumeração de palavras que se somam. 

As palavras certo, errado, bom e mal, caracterizando o antônimo ou não, não invalidariam a afirmativa final da 

frase de que estas estão ligadas às consequências das ações. 

Concluindo, todos os atos humanos estão indiscutivelmente ligados às consequências deles. 

A alternativa “C” destacada pelo candidato e como ele próprio aponta, a observância da ética deve ser 

vivenciada por todos em uma empresa, não sob pena de punição, mas sob o risco de não ser condizente com 

os princípios da organização e da sociedade.  

Diferentemente do exposto, a punição não faz com que as pessoas se tornem éticas. Os preceitos éticos são 

construídos ao longo da vida e, portanto, não surgiriam somente pela aplicação de punições ou restrições 

impostas a elas.  

Fonte: Construindo Valores Humanos na escola. CÓRIA-SABINI, Maria Aparecida; OLIVEIRA, Valdir 

Kessamiguiemon De.   

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso impetrado é improcedente. Fica claro a distinção entre os termos Delegação e Descentralização, 

conforme o próprio candidato apresentou. 

A Delegação caracteriza-se pelo processo de transferência de determinado nível de autoridade de um chefe 

para seu subordinado, criando o correspondente compromisso pela execução da tarefa delegada. 

A Descentralização é a menor concentração do poder decisório na alta administração da empresa, sendo mais 

distribuído por seus diversos níveis hierárquicos. 

A primeira se caracteriza principalmente pela transferência de autoridade, ao passo que a segunda, tem como 

principal característica a distribuição do poder decisório da empresa. 

Fonte: ANSOFF, H. Igor. Do planejamento estratégico à administração estratégica. São Paulo: Atlas, 1990. 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A expressão “estão corretas apenas as alternativas” se refere ao comando utilizado anteriormente “ Neste 

contexto, deve-se evitar, portanto”. 

Dessa forma, as afirmativas corretas para o enunciado da questão são aquelas destacadas na alternativa “A”. 

http://g1.globo.com/natureza/fotos/2014/09/imagens-de-satelite-da-nasa-mostram-mar-de-aral-definhando.html
http://g1.globo.com/natureza/fotos/2014/09/imagens-de-satelite-da-nasa-mostram-mar-de-aral-definhando.html
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É importante que o candidato leia atentamente a toda a questão e, não somente a fragmentos dela. 

Quando levamos em conta a qualidade no atendimento, devemos primar pela verdade, rapidez, boa vontade 

e, não evitar essas atitudes conforme destaca o comando da questão. 

Fonte: ZAMBOM, Marcelo Socorro. SILVA, Fábio Gomes da. Relacionamento com o  

Cliente, São Paulo: Thomson, 2006.  

 

 

Cargo: Procurador 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O assunto cobrado encontrava-se devidamente previsto no edital no item “DIREITO CONSTITUCIONAL: 

Controle de Constitucionalidade”. Com a devida vênia aos recursos apresentados, o edital não restringia a 

matéria ao previsto na Constituição Federal. Além disso, sustentaram alguns recursos que a questão 

comportaria duas respostas, pois a alternativa “A” também estaria correta. Sem razão os recursos 

apresentados. A alternativa “A” está incorreta, pois em desacordo com o art. 7º da Lei n.º 9.868/99. A 

alternativa afirma que é permitida a intervenção de terceiros nas ações diretas de inconstitucionalidade. No 

entanto, é a própria lei que, expressamente, veda a intervenção de terceiros nas ações diretas de 

inconstitucionalidade. Não se nega a existência de possibilidade da figura do amicus curiae. Mas é certo que a 

lei não o considerou inserido no conceito clássico de intervenção de terceiros, já que veda, expressamente, 

repita-se, este último tipo de intervenção. Veja-se neste sentido que o próprio §2º do art. 7º da lei acima 

citada não usa a expressão intervenção de terceiros, mas admite que “o relator, considerando a relevância da 

matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo 

fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidade”. Ademais, como já afirmado 

acima, a alternativa sustenta genericamente que a intervenção de terceiros – instituto do Direito Processual 

Civil – seria admitida nas ações citadas. Não obstante, mesmo que se considerasse que a figura do amicus 

curiae fosse uma espécie de intervenção de terceiros – tratamento que a lei não dá -, a alternativa continuaria 

equivocada, pois não se admite intervenção de terceiros indeterminadamente. A alternativa “B” está 

incorreta, pois em desacordo com o art. 26 da Lei n.º 9.868/99. A alternativa “C” está correta, pois de acordo 

com o §2º do art. 11 da Lei n.º 9.868/99. A alternativa “C” está incorreta, pois em desacordo com o art. 22 da 

Lei n.º 9.868/99. 

Fonte: Lei n.º 9.868/99.   

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão estava inteiramente fundamentada no Código Civil. A alternativa “B” está correta, pois de acordo 

com o art. 1442, inciso III, do Código Civil. A alternativa “B” está correta, pois de acordo com o art. 1.439 do 

Código Civil. A alternativa “C” está correta, pois de acordo com o art. 1.442, incisos II e V do Código Civil. A 

alternativa “D” está incorreta, pois em desacordo com o art. 1.443 do Código Civil. 

Fonte: Código Civil 
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Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As três últimas hipóteses admitem o pedido genérico (art. 286 do CPC), enquanto a alternativa “A” indica uma 

situação de pedido alternativo.   

Fonte: Código de Processo Civil 

 

Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Estabelece o §2º do art. 10 do Código de Processo Civil que “nas ações possessórias, a participação do cônjuge 

do autor ou do réu somente é indispensável nos casos de composse ou de ato por ambos praticado”. Deste 

modo, ambos os cônjuges NÃO serão necessariamente citados para as ações possessórias. Só o serão, nos 

casos de composse ou de ato por ambos praticado. Apenas em tal situação, a participação de ambos é 

indispensável – no dizer do Código de Processo Civil. Portanto, esta era a alternativa a ser marcada, não 

havendo qualquer mácula na questão. 

 Fonte: Código de Processo Civil 

 

Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os requisitos previstos no art. 292 do Código de Processo Civil estão indicados nas alternativas “A”, “C” e “D”. 

A alternativa “B” não é indicada como requisito. Com a devida vênia, a possibilidade de os pedidos serem 

analisados sucessivamente não é um requisito. Pelo contrário, os pedidos sucessivos vem tratados no art. 289 

do CPC, enquanto a cumulação dos pedidos que, inclusive, serão analisados concomitantemente, vem tratada 

no art. 292.    

Fonte: Código de Processo Civil 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Segundo o inciso I do art. 175 do CTN, a isenção exclui o crédito tributário. As demais hipóteses são de 

extinção do crédito (art. 156 do CTN). Deste modo, a própria lei, expressamente, dá a natureza jurídica do 

instituto.  

Fonte: Código Tributário Nacional 

 

Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão vem tratada no art. 32 do CTN, havendo a previsão de escola primária a uma distância máxima de 

três quilômetros do imóvel considerado e não cinco como consta da alternativa “D”. As demais hipóteses 

estão previstas no já citado artigo.   

Fonte: Código Tributário Nacional 
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Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “A” está correta, pois de acordo com parágrafo único do art. 125 do CTN. As demais alternativas 

estão incorretas, pois em desacordo com o art. 125 do CTN.   

Fonte: Código Tributário Nacional 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Explica a doutrina que os atos administrativos abstratos são sempre revogáveis, já que dispõe para o futuro e 

não interferem em qualquer relação presente. Já os atos que tenham gerado direito adquirido os já exauridos, 

os que a lei declare irrevogáveis, dentre outros, são tidos pela doutrina como irrevogáveis. 

Fonte: MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 8ª edição. Niterói: Editora Impetus, 2014, p. 337. 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa I está correta, pois de acordo com o §2º do art. 6º da Lei n.º 8.987/95. A afirmativa II está 

incorreta, pois em desacordo com o Inciso IV do art. 2º da Lei n.º 8.987/95. Com a devida vênia ao recurso 

apresentado, a utilização da palavra “diante” não resultou em alteração do entendimento da afirmativa. A 

afirmativa III está correta, pois de acordo com o art. 3º da Lei n.º 8.987/95. A afirmativa IV está correta, pois 

de acordo com o art. 30 da Lei n.º 8.987/95. 

Fonte: Lei n.º 8.987/95.  

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “A” está incorreta, pois fere o art. 2º, § 2º que tem a seguinte redação “As contas vinculadas em 

nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis.” Tanto as constas vinculadas em nome de 

trabalhadores ou trabalhadoras são absolutamente impenhoráveis. A alternativa “B” está correta, pois de 

acordo com o Art. 20 “A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes 

situações: XIII - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus HIV”. A 

alternativa “C” está correta, pois de acordo com o art. 17 da Lei n.º 8.036/90 “Os empregadores se obrigam a 

comunicar mensalmente aos trabalhadores os valores recolhidos ao FGTS e repassar-lhes todas as 

informações sobre suas contas vinculadas recebidas da Caixa Econômica Federal ou dos bancos depositários.” 

A alternativa “B” está correta, pois de acordo como Art. 18 “Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por 

parte do empregador, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS os valores 

relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido 

recolhido, sem prejuízo das cominações legais.”. 

Fonte: Lei n.º 8.036/90 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 A alternativa “A” está de acordo com a alínea “c” do inciso V do art. 12 da Lei n.º 8.212/91. Com a devida 

vênia aos recursos apresentados, a alternativa “B” não está correta. Com efeito, ela traz o conceito do 

segurado obrigatório, como “trabalhador avulso”. A diferença para a alínea “g”, do inciso V do art. 12 da lei é 

que é contribuinte individual “quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma 

ou mais empresas, sem relação de emprego” e é segurado como trabalhador avulso “quem presta, a diversas 
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empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento”. Veja-se 

que no primeiro caso, o serviço é de natureza eventual e prestado a uma ou mais empresas, enquanto no 

segundo caso os servidos são prestados a diversas empresas e são aqueles serviços relacionados no 

regulamento.  

Fonte: Lei n.º 8.112/91.  

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A concessão do auxílio-reclusão independe do período de carência (inciso I do art. 26 da Lei n.º 8.213/91). As 

demais situações descritas na questão tem o período de carência indicado no art. 25 da mesma lei. Veja-se 

que o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez dependem de carência (inciso I do art. 25 da Lei n.º 

8.213/91). Esta é a regra. Só não dependerão de carência “nos casos de acidente de qualquer natureza ou 

causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos do segurado que, após filiar-se ao Regime 

Geral de Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada 

pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com critérios de 

estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que 

mereçam tratamento particularizado” (inciso II do art. 26). Com a devida vênia aos recursos, em nenhum 

momento houve tal delimitação. Então, cabe a aplicação da regra. E de acordo com esta, apenas o auxílio-

reclusão, independe de período de carência.  

Fonte: Lei n.º 8.213/91 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão estava prevista no edital no item “Lei Orgânica do Município”, tendo sido extraída do art. 31-A da 

Lei Orgânica, incluído pela Emenda 21, de 20 de dezembro de 2102: “Art. 31 A - Fica proibida a nomeação de 

servidor publico para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração pela Administração 

Pública direta e indireta, incluindo a Câmara do Município, quando: I – condenados, em decisão transitada em 

julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) 

anos após o cumprimento de pena, pelos crimes: a) Contra a economia popular, a fé publica, a administração 

publica e o patrimônio publico; b) De abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação á perda de 

cargo ou á inabilitação para o exercício da função publica; c) De lavagem ou ocultação de bens, direitos e 

valores; d) De tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos; e) De redução 

a condição análoga á de escravo; f) Contra a vida; g) Contra a dignidade sexual; h) Praticados por organização 

criminosa, quadrilha ou bando: II – Os que orem declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatíveis, 

pelo prazo de 8 (oito) anos; III – Os que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções 

publicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por 

decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder 

Judiciário, desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos; IV – Os detentores de cargo na 

administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do 

poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 

judicial colegiado, desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos; V – Os que, em estabelecimento 

de crédito, financiamento ou seguro, que tenham sido ou estejam sendo abjeto de processo de liquidação 

judicial ou extrajudicial, hajam exercido, nos 12 (doze) meses anteriores á respectiva decretação, cargo ou 

função de direção, administração ou representação, enquanto não forem exonerados de qualquer 
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responsabilidade; VI – Os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 

colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou 

gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais 

que impliquem cassação de registro ou do diploma, desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 (oito) 

anos; VII – Os que forem condenados á suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou 

proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao 

patrimônio publico e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou transito em julgado até o transcurso do 

prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento de pena; VIII – Os que forem demitidos do serviço publico em 

decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o 

ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário; IX – A pessoa física e os dirigentes de pessoas 

jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida 

por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, até 8 (oito) anos 

após o transcurso de decisão.” A questão exigia conhecimento atualizado do ponto do edital, não sendo 

responsabilidade da banca, consultas em legislação desatualizada. Por fim, a supressão do pronome relativo 

“que” da redação da alternativa “D” não tem o condão de alterar o sentido da alternativa, tornando-a 

incorreta.  

Fonte: Lei Orgânica do Município. Extraída do sítio da Câmara Municipal:  

http://www.camaraserra.es.gov.br/Arquivo/~/Arquivo/LEI%20ORGANICA%20SERRA.pdf 

 

 

Cargo: Taquígrafo Parlamentar 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A. 
“De vez em quando, nas redes sociais, a gente se pega compartilhando notícias falsas, fotos modificadas, 

boatos de todo tipo. Hoje mesmo eu estava compartilhando uma notícia que me espantou: na China havia 

sido descoberto um operário que estava soterrado numa mina há quase 20 anos, depois de ser dado como 

morto. Quando eu estava pronto para passar a notícia adiante, veio o desmentido: era notícia criada por um 

desses websites de “jornalismo ficcional” (se o termo não existe, fica inventado agora)”. 

 De acordo com o 1º§ do texto em destaque, pode-se constatar que o evento gerador para a discussão 

das ideias refere-se ao uso indiscriminado das redes sociais: “De vez em quando, nas redes sociais, a gente se 

pega compartilhando notícias falsas, fotos modificadas, boatos de todo tipo.” A continuidade do parágrafo é 

um relato de uma experiência pessoal utilizada pelo autor como recurso argumentativo para comprovação de 

sua tese. 

Fonte: PIMENTEL, Carlos. Redação descomplicada. 2ª edição. Ed. Saraiva.  

 
Questão: 05 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C.  
O tempo futuro do pretérito indica, no contexto, incerteza sobre fatos passados. A alternativa "C" atende ao 

enunciado apresentando os verbos no pretérito mais que perfeito (houvera/estivera), o que indica um 

passado anterior ao tempo passado reproduzido no texto. 

Fonte: 

 Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ªedição. Nova Fronteira: 2009. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.  

 

http://www.camaraserra.es.gov.br/Arquivo/~/Arquivo/LEI%20ORGANICA%20SERRA.pdf
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Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) a ‘fotomontagem’ demonstra que o posicionamento do autor acerca do que circula na 

internet permite controvérsias.” não pode ser considerada correta, pois, o posicionamento do autor é de que 

há informações falsas circulando pela internet, a “montagem” confirma tal posicionamento não permitindo 

controvérsias. 

Fonte: O próprio texto.  

 
Questão: 39 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O enunciado deveria dizer EXCETO. Todas as outras alternativas apontam solecismo - vício de linguagem em 
que há erro de sintaxe, também visto no 1º§. 
Fonte: BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª edição. Editora Lucerna.  
 

 

Cargo: Técnico Legislativo 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Cegalla, a conjunção “mas” seguida pelo termo “também” dá ideia de adição, acrescentamento. 

Portanto, a alternativa correta é a A (“aditiva”). O enunciado solicitava a “relação de sentido entre as 

orações”, sendo assim, analisando a frase em questão, verifica-se que a mensagem é justamente a de soma – 

“o homem do futuro será paradoxalmente mais sozinho e também mais conectado” –, haja vista que não há 

ideias contrárias (adversativas) entre as orações, mas, sim, complementares. Quando se analisa o contexto 

entre as orações, deve-se analisar todas as informações dispostas entre elas, ou seja, a mensagem que está 

sendo transmitida pelo autor. Ressalta-se que as orações são coordenadas e, portanto, a vírgula deve ser 

utilizada. 

Fontes: 

• O próprio texto. 

• CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48 ed. rev. 3ª reimp. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2012. p. 289.. 

• MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da língua portuguesa. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 431. 

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado refere-se a “termos sublinhados”, visto que há todas as alternativas apresentam uma oração em 

que um dos vocábulos foi destacado, a fim de ser analisado. O advérbio, segundo Cegalla, “é uma palavra que 

modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio”. Analisando os termos destacados, verifica-se 

que: “tarde” é um advérbio de tempo que modifica o sentido do verbo “acordar”; “nunca” é um advérbio de 

tempo que modifica o sentido do verbo “ver”; e, “mais” é um advérbio de intensidade que modifica o sentido 

do advérbio “longe”. Portanto, o único termo que não pertence a essa classe é “quando”, pois, dentro do 

contexto empregado, classifica-se como conjunção subordinativa temporal. Ressalta-se que a conjunção “é 

uma palavra invariável que liga orações ou palavras da mesma oração”.  

Fontes: 

• CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48 ed. rev. 3ª reimp. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2012. p.  259-260 e 289-293. 
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• MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da língua portuguesa. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 394-

395 e 428-432. 

 
Questão: 32 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
Segundo o disposto na Lei Complementar nº. 101/2000,  

 Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. 

§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem 

riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de 

metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de 

receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 

operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a 

Pagar. 

§ 2o As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

§ 3o Nas referências: 

I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão compreendidos: 

a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o 

Ministério Público; 

b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes; 

II - a Estados entende-se considerado o Distrito Federal; 

III - a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e, 

quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município. 

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; 

Dessa forma, o gabarito deve ser alterado da letra A para a letra D, que constitui-se na opção correta. 

Fonte: BRASIL. <Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 

2000http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm >Acesso em 27 de novembro de 2014. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
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III 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 

 

 

Publique-se, 

 

 

22 de dezembro de 2014 
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