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* Arquivo atualizado conforme decisão de recurso contra o resultado preliminar da prova  

objetiva divulgada em 19 de janeiro de 2016. 

 
Câmara Municipal de Porciúncula/RJ  

 

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 DE 2015 da CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIÚNCULA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
 

 

 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição  Nome Cargo 

624000011 Marcia Maria Franco Agente Financeiro 

624000013 Maurício Coutinho Da Cunha Rodrigues Agente Financeiro 

624000023 Ariany Bevilaqua De Andrade Agente Financeiro 

624000041 Dhermeson Batista Do Nascimento De Souza Agente Financeiro 

624000077 Gabrielle Da Silva Nonato Agente Financeiro 

624000086 Altobelly Mattos Gomes Miranda Agente Financeiro 

624000138 Guilherme Lima Guedes De Moraes Agente Financeiro 

624000176 Fagner Jose Tavares Agente Financeiro 

624000178 Sonelia Teixeira Ramos Agente Financeiro 

624000200 Alberto Ramos Dos Santos Agente Financeiro 

624000245 Vinícius Bizarro Dutra Agente Financeiro 

624000284 Adriano Da Silva Lima Agente Financeiro 

624000291 Paulo Victor De Assis Gonçalves Agente Financeiro 

624000397 Sallin Salles Pereira Agente Financeiro 

624000417 João Paulo De Souza Oliveira Agente Financeiro 

624000436 Gláucia Sarmento Da Silva Agente Financeiro 

624000455 Mariana Carminati Zambrotti Azevedo Agente Financeiro 

624000499 Fabio Delgado Prado Siqueira Agente Financeiro 

624000710 Rodrigo Da Silva Nogueira Agente Financeiro 

624000088 Vanessa De Fátima Camilo Da Cruz Contador 

624000197 Gustavo Rezende Da Silva Contador 
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624000540 Paulo Celso Ernani Madeira Da Silva Contador 

624000042 Karine Do Carmo Martins Moreira De Britto Contínuo 
 

 

 
 

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. 

 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 

 

Cargo: Agente Financeiro 
 

Questão: 01 

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

No texto em questão, o autor defende a tese de que o atendimento humanizado é muito importante para que 

se efetivem algumas práticas sociais. A referida questão solicita do candidato que ele evidencie a única 

alternativa que não está correta em relação à tese defendida pelo autor, isto é que NÃO se configura um 

desses elementos. 

A alternativa C não pode ser considerada um exemplo de práticas sociais que visam o atendimento 

humanizado, haja vista que não há ao longo do texto em análise, nenhuma evidência de que há a necessidade 

da discussão do tema: avanços tecnológicos e o descompasso do setor. 

Com relação à alternativa A que apresenta o atendimento humanizado como fator preponderante para 

diminuir ou minimizar uma demanda reprimida de clientes fragilizados, pode-se verificar no trecho a seguir 

que, os usuários de saúde possuem queixas, necessidades e opiniões e que dessa forma há uma demanda 

reprimida por um atendimento mais humanizado. “Muitas dificuldades enfrentadas pelos usuários da saúde 

podem ser evitadas quando se ouve, compreende, acolhe, considera e respeita suas opiniões, queixas e 

necessidades.”  

Dessa forma, mantem-se o gabarito divulgado. 

Fonte: KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Texto e coerência. 13. ed. São Paulo: Cortez, 

2011. 

 

Questão: 02 

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

O comando da referida questão solicita do candidato que identifique a alternativa em que todas as afirmativas 

estão incorretas.  

A alternativa I é falsa, pois, apesar do autor informar que há outros segmentos que devem ser humanizados, 

não explicita no texto quais são eles. 
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A alternativa II é verdadeira, pois, o profissional de saúde deve ter como meta estabelecer uma relação de 

confiabilidade e de cordialidade como o usuário, o que ratificará o profissionalismo da equipe. 

 A alternativa III é falsa, pois não há uma relação de causa e efeito entre a oração “Há um descompasso entre 

os avanços tecnológicos da área de saúde” e “à falta de aprimoramento da qualidade do relacionamento 

humano”. 

Dessa forma, a única alternativa correta é a letra C, pois, de fato as afirmativas I e III estão incorretas. 

Fonte:  

 INFANTE, Ulisses.  Do texto ao texto.  Curso prático de leitura e redação.  Scipione: São Paulo. 1991.  

 KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 1995. 

 

Questão: 03 

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

A alternativa A está incorreta, pois, o objetivo comunicativo do texto vai além de informar o leitor sobre os 

principais setores sociais que carecem de humanização no atendimento ao público.   

A alternativa B está incorreta, pois, o enunciador não informa no texto quantos clientes estão em situação de 

vulnerabilidade devido às condições de fragilidade.  

A alternativa C está correta, pois, o enunciador tem a intenção de apresentar as principais práticas que devem 

ser adotadas pelos profissionais da saúde para um atendimento mais humanizado. 

A alternativa D está incorreta, pois, o enunciador não tem a intenção de divulgar o posicionamento dos 

gestores de saúde sobre a importância de profissionalização no setor de atenção básica de saúde.  

Fonte: 

 INFANTE, Ulisses.  Do  texto  ao  texto.  Curso  prático  de  leitura  e  redação.  Scipione: São Paulo. 

1991.  

 KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 1995. 

 

Questão: 04 

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

O comando da referida questão solicita do candidato que ele identifique a alternativa em que há a correta 

classificação dos termos “final” e empolgantes, respectivamente. Os termos em destaque estão gravados 

corretamente, dessa forma, a questão está validada. 

Fonte: HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2001. 

 

Questão: 07 

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

O comando da referida questão solicita do candidato que ele identifique a alternativa em que há a correta 

classificação o pronome relativo “que” exercendo a função de sujeito da oração. 

A alternativa D é a correta, pois, ao substituir o pronome pelo antecedente, temos: Os médicos (= que) 

assumirão o plantão na sexta-feira foram notificados, o que exerce função de sujeito. Ressalta-se que o “que” 

é um pronome relativo e que ele na referida oração exerce a função de sujeito da oração por substituir o 

antecedente. 

Fonte: CUNHA, Lindley; CINTRA, Celso. Nova Gramática do Português Contemporânea. 3. ed. São Paulo: Nova 

Fronteira, 2008. 
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Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Apesar das palavras laranja e apto estarem separadas corretamente, a palavra amigavelmente não foi 

separada corretamente. Dessa forma, não há nenhuma alternativa correta para a referida questão, portanto, 

ANULADA. 

Fonte: HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2001. 

 

Questão: 15 

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

Total de maneiras possíveis em que ambos são do sexo masculino: C4,2= 4!/2!2!=4.3 

Total de maneiras possíveis em que ambos são do sexo feminino: C4,2 

Total de maneiras possíveis: C8,2 

Probabilidade (duas pessoas do mesmo sexo)= (C4,2 + C4,2)/C8,2 = (6+6)/28 =12/28 = 3/7 

Resposta: alternativa D. 

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

 

Questão: 19 

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

Doença que afeta o encéfalo; doença que prejudica a parte superior do sistema nervoso central. Ela não se 

caracteriza pela inexistência de grande parte do cérebro, nem pela ausência dos membros inferiores do corpo. 

Muito menos pode ser caracterizada como uma insuficiência cardíaca aguda. Trata-se de uma má formação do 

cérebro que não permite seu desenvolvimento adequado.  

Fonte: http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,governo-decreta-emergencia-sanitaria-apos-surto-de-

nascimentos-de-bebe-com-microcefalia-em-pe,10000001719 

 

Questão: 21 

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

A questão não trata de índices, mas em números absolutos. Além disso, deixa claro que estado a ser marcado 

deve ser o maior em extensão territorial do Nordeste. A Bahia teve 5.450 mortes em 2014 e ocupa o primeiro 

lugar em números absolutos de homicídios no país. O Rio de Janeiro ocupa o segundo lugar, com 4.610 casos; 

em seguida aparecem São Paulo, com 4.294 mortes; Ceará, com 4.144; e Minas Gerais, com 3.958 homicídios. 

Fonte: http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2015/10/norte-e-nordeste-concentram-52-dos-

homicidios-do-pais-diz-pesquisa.html 

 

Questão: 22 

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

O fato de haver uma incorreção na afirmativa II na digitação de armas (está asmas) não compromete a 

questão já que o enunciado deixa claro que esta tratará do tema “armas de fogo no Brasil”. Desta forma, não 

se justifica afirmar que ocorreu um não entendimento, já que há um comando claro no enunciado sobre o 

tema tratado. Todas as afirmativas estão corretas e como o enunciado determina também estão focadas nos 

dados do Mapa da Violência no Brasil 2015. Como foi possível verificar nos capítulos iniciais deste documento, 

desde 1980, ponto de partida de nossa série histórica, até 2012, último ano de dados disponíveis, morreram 

no Brasil um total de 880.386 pessoas vítimas de disparos de armas de fogo. Se esse número já é assustador, é 
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ainda mais impactante verificar que 497.570 deles eram jovens na faixa de 15 e 29 anos de idade. 

Considerando que no período os jovens representam pouco menos de 27% da população total do país, 

constatamos com enorme preocupação que 56,5% das vítimas de disparo de armas de fogo registrados nesse 

período de 33 anos foram jovens na faixa de 15 a 29 anos. Vemos a larga incidência e prevalência das mortes 

por arma de fogo em nossa juventude. As armas de fogo constituem, de longe, a principal causa de 

mortalidade da juventude brasileira, bem distante da segunda causa: os acidentes de transporte, que 

representam 20,3% da mortalidade juvenil.  O Brasil, sem conflitos religiosos ou étnicos, de cor ou de raça, 

sem disputas territoriais ou de fronteiras, sem guerra civil ou enfrentamentos políticos levados ao plano das 

armas, consegue vitimar mais cidadãos via armas de fogo do que muitos dos conflitos contemporâneos, como 

a guerra da Chechênia, a do Golfo, as várias Intifadas, as guerrilhas colombianas ou a guerra de liberação de 

Angola e Moçambique, ou ainda uma longa série de conflitos armados acontecidos já no presente século e 

que tivemos oportunidade de expor em mapas anteriores. 

Fonte: http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/mapaViolencia2015.pdf 

 

Questão: 26 

Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os argumentos interpostos não se referem a questão informada (26). 

 

Questão: 27 

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

A questão apresenta uma situação hipotética de um usuário que utiliza um sistema operacional e está com o 

Windows Explorer aberto visualizando os arquivos de uma determinada pasta. De forma clara e direta o 

comando da questão solicita do candidato as teclas de atalho que tem a função de exibir a área de trabalho. 

De acordo com as especificações técnicas disponibilizadas pelo fabricante da ferramenta em questão 

(MICROSOFT), as teclas de atalho utilizadas para exibir e ocultar a área de trabalho são Windows + D. Ainda 

segundo as especificações da mesma referência, as teclas Ctrl + W são utilizadas para fechar a janela atual, 

funcionalidade esta que não foi solicitada no comando da questão. Com base nos argumentos apresentados 

julgo o recurso improcedente mantendo a publicação do gabarito oficial. 

Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/keyboard-shortcuts#keyboard-shortcuts=windows-8 

 

Questão: 36 

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

O recurso sustenta que o gabarito-resposta não encontra respaldo no Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Porciúncula, contudo, a questão menciona expressamente o art. 103 do regimento, estabelecendo o 

quórum mínimo de 1/3 para instauração da comissão parlamentar de inquérito. 

Isso posto, ratifica-se o gabarito preliminarmente publicado. 

Fonte: Regimento Interno da Câmara Municipal de Porciúncula – Rio de Janeiro. Disponível em: 

http://www.camaraporciuncula.com.br/site/leis/regimentointernocamara.pdf 

 

Questão: 38 

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

A placa de rede é um dispositivo de hardware que permite aos computadores conversarem entre si através de 

um ambiente de rede. O comando da questão solicita de forma clara e direta qual é a função do dispositivo 

em questão. Considerando as alternativas apresentadas na questão, a única que apresenta a função do 
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dispositivo em questão é a que afirmar que ele "controla todo o envio e recebimento de dados através da 

rede".  

A modulação dos dados é uma tarefa realizada pelo protocolo (TCP/IP) que é uma espécie de "linguagem“ 

utilizada para a comunicação entre dispositivos, motivo pelo qual não pode ser considerada como uma 

funcionalidade da placa de rede. Com base nos argumentos apresentados julgo o recurso improcedente 

mantendo a publicação do gabarito oficial. 

Fonte: 

 http://www.tecmundo.com.br/o-que-e/780-o-que-e-tcp-ip-.htm 

 http://www.inf.ufpr.br/instrutores/arquivos/hardware/Hardware_aula3.pdf 

 http://novatec.com.br/livros/redescom/capitulo9788575221273.pdf 

 

Cargo: Contador 

 

Questão: 01 

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

O fragmento 1 não pode dar início ao texto, uma vez que este inicia com aspas, o que pressupõe que o 

segmento é uma citação, que não mantém nenhuma relação com o que vinha sendo dito anteriormente. Além 

disso, a expressão “A referida distinção” remete à diferenciação entre os conceitos “liberdade de expressão” e 

“direito à informação”. O conceito de “direito à informação” foi explicitado no último parágrafo do texto “O 

idiota da aldeia e o portador da verdade”, porém, o autor não apresentou o conceito de liberdade de 

expressão; ele apenas enumerou os objetos constituintes da liberdade de expressão.  

O fragmento 2 não inicia o texto, uma vez que o termo “Resulta” refere-se a algum efeito ou consequência de 

algo anunciado anteriormente. 

O fragmento 3 é o único que pode dar início ao texto, já que introduz um argumento de autoridade que irá 

fundamentar e atribuir maior credibilidade aos conceitos de “liberdade de expressão” e “direito à 

informação”, apresentados pelo autor do texto “O idiota da aldeia e o portador da verdade”.  

O fragmento 4 também não poderá iniciar o texto, já que a expressão “Por exemplo” diz respeito a uma ideia 

já mencionada e que será ilustrada a partir da introdução dessa expressão.  

O fragmento que virá logo após o fragmento 3 só poderá ser o fragmento 1, uma vez que aparece introduzido 

por aspas, sugerindo que será utilizada uma citação. 

Em seguida, o fragmento 4 completará o sentido do fragmento 1, que o antecedia, pois apresentará um 

exemplo que ilustrará a informação contida na citação. 

O fragmento 2 finaliza o texto, visto que as aspas “fecham” a citação iniciada no fragmento 1. 

Dessa forma, a ordem correta dos fragmentos é: 2 – 4 – 1 – 3; letra B. 

Fonte: ROSENTHAL , Marcelo et al. Interpretação de textos e semântica para concursos. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2012. 

 

Questão: 02  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 

A argumentação se caracteriza pela defesa de um ponto de vista, de uma ideia, ou em que se questiona algum 

fato. Ao opinar, ou seja, expressar um parecer sobre alguma pessoa, acontecimento ou coisa, intenta-se 

persuadir o leitor ou o ouvinte, fundamentando o que se diz com argumentos de acordo com o assunto ou 

tema, a situação ou o contexto e o interlocutor. Sabe-se que “um argumento não é necessariamente uma 

prova de verdade. Trata-se acima de tudo, de um recurso de natureza linguística destinado a levar o 
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interlocutor a aceitar os pontos de vista daquele que fala”. A força desses argumentos depende muito da 

consistência do raciocínio e das “evidências” ou “provas” que contêm, capazes de fundamentar o ponto de 

vista do autor.  

Pode-se lançar mão de diversos tipos de argumentos em um texto. No texto “O idiota da aldeia e o portador 

da verdade”, o autor utilizou, predominantemente, argumentos baseados no raciocínio lógico, isto é, em 

relações de causa e consequência. Entretanto, também utiliza um argumento baseado em uma prova 

concreta, que consiste em mencionar uma prova cabal do que está sendo dito pelo autor por meio de dados 

estatísticos oriundos de pesquisas confiáveis, fatos reais que comprovam a tese do autor, textos legislativos 

(leis de todas as instâncias), documentos, etc. 

Dessa forma, dentre as alternativas transcritas, o argumento mais forte utilizado pelo autor encontra-se no 

fragmento “A liberdade de expressão, consagrada na Declaração dos Direitos Humanos de 1948, aprovada 

pela ONU e em textos constitucionais sem nenhuma forma de censura prévia, constitui um dos pilares mais 

importantes das sociedades democráticas.” Ao citar a Declaração dos Direitos Humanos, o autor lança mão de 

um documento reconhecido e validado nacional e internacionalmente para provar que a liberdade de 

expressão é um direito de todo e qualquer indivíduo. 

Fonte: 

 Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino médio: 

matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 

 http://www.dudh.org.br/declaracao/ 

 

Questão: 03 

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

Em todo texto de maior extensão, aparecem expressões conectoras – sejam conjunções, preposições, 

advérbios e respectivas locuções – que criam e sinalizam relações semânticas de diferentes naturezas. Entre as 

mais comuns, podemos citar as relações de causalidade, de comparação, de concessão, de tempo, de 

condição, de adição, de oposição etc. Reconhecer o tipo de relação semântica estabelecida por esses 

elementos de conexão é uma habilidade fundamental para a apreensão da coerência do texto.  

No trecho “O objeto da liberdade de expressão compreende os pensamentos, as ideias e as opiniões, 

enquanto que o direito à informação abrange a faculdade de comunicar e receber livremente fatos que 

podem ser considerados noticiáveis.”, o termo destacado estabelece relação lógico-semântica de tempo. 

Segundo Pasquale e Ulisses (2003, p. 441), “as conjunções adverbiais temporais exprimem fatos simultâneos, 

anteriores ou posteriores ao fato expresso na oração principal, marcando o tempo em que se realizam”. Dessa 

forma, no fragmento em questão, o objeto da liberdade de expressão diz respeito aos pensamentos, as ideias 

e as opiniões, ao mesmo tempo que o direito à informação refere-se à faculdade de comunicar e receber 

livremente informações, ou seja, são fatos simultâneos. 

 Assim, a resposta correta é letra C. 

Fonte: 

 Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino médio: 

matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 

 PASQUALE & ULISSES. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Scipione, 2003. 

 

Questão: 08 

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

A compreensão de um texto se dá não apenas pelo processamento de informações explícitas, mas, também, 
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por meio de informações implícitas. Ou seja, a compreensão se dá pela mobilização de um modelo cognitivo, 

que integra as informações expressas com os conhecimentos prévios do leitor ou com elementos 

pressupostos no texto.  

Para que tal integração ocorra, é fundamental que as proposições explícitas sejam articuladas entre si e com o 

conhecimento de mundo do leitor, o que exige uma identificação dos sentidos que estão nas entrelinhas do 

texto (sentidos não explicitados pelo autor). Tais articulações só são possíveis, no entanto, a partir da 

identificação de pressupostos ou de processos inferenciais, ou seja, de processos de busca dos “vazios do 

texto”, isto é, do que não está “dado” explicitamente no texto.  

A letra A está incorreta, pois inclui o autor nas assertivas do autor, por isso usa o “nós”. 

A letra B está incorreta, já que a informação de que utilizamos as redes sociais há pelo menos 10 anos é uma 

informação de importância secundária, pois sua presença ou ausência não interfere na defesa das ideias do 

autor. 

A letra C está incorreta porque o autor não utiliza argumentos baseados na competência linguística, mas, 

utiliza, sobretudo, argumentos consensuais e baseados no raciocínio lógico. 

A letra D está correta, visto que, no contexto, o autor deixa claro que, para ele, as redes sociais trouxeram 

mais prejuízos do que benefícios. No 2º parágrafo são apresentados os três benefícios oferecidos pelas redes 

sociais: 1º) “Sites como Facebook e Twitter aproximaram pessoas que jamais se encontrariam nos tempos 

off-line.”; 2º) “Também serviram de base para novos negócios”. e 3º) “Tornaram nosso trabalho mais 

produtivo”. Pode-se também comprovar a afirmativa da letra D ao se verificar que, na maior parte do texto e, 

sobretudo no 2º parágrafo, a partir do 5º período, foram utilizados diversos argumentos que comprovam que 

as redes sociais têm se configurado como um espaço cada mais vez mais conflituoso. Apesar dos três 

benefícios mencionados, o autor introduz uma ressalva por meio da conjunção adversativa "mas", que 

introduz uma ideia de oposição. Com isso, confronta os benefícios com os prejuízos citados em seguida, 

deixando claro que os prejuízos estão sendo maiores do que os benefícios. 

Portanto, a alternativa correta é letra D. 

 Fonte: Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino médio: 

matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 

 

Questão: 13 

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

Analisando a diferença entre as partes superior e inferior de cada peça na sequência apresentada verifica-se 

que ocorre um aumento de unidade conforme indicado a seguir: 

Primeira peça: 3-3=0;  

Segunda peça: 2-1=1;  

Terceira peça: 3-1=2;  

Quarta peça:? 

Quinta peça:  6-2=4;  

Sexta peça: 6-1=5;  

Sétima peça: 6-0=6 

Assim a interrogação que se refere a quarta peça deve ser igual a 3=5-2.   

Resposta: alternativa C. 

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

 

Questão: 25 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A pesquisa traça um perfil da população feminina presa no Brasil e mostra que cerca de 50% têm de 18 a 29 

anos. Assim como no documento apresentado no recurso que em sua página 22 apresenta o perfil das 

presidiárias brasileiras em termos de idade, sendo distribuído da seguinte forma: De 18 a 24 anos = 27%; de 25 

a 29 anos = 23% (já alcançando 50% do total); de 30 a 34 anos = 21%; de 35 a 45 anos = 21%, de 46 a 60 anos = 

10%; de 61 a 70 anos = 1% e acima de 70 anos não há registros. Portanto, metade da população carcerária 

feminina tem menos de 30 anos e a outra metade tem mais. Desta forma, não se pode afirmar que a um 

domínio de uma dessas faixas como se encontra na alternativa D. A maioria, duas em cada três presas, é 

negra. Outro ponto analisado pelo levantamento é o motivo da prisão. “O encarceramento feminino obedece 

a padrões de criminalidade muito distintos, se comparados aos do público masculino. Enquanto 25% dos 

crimes pelos quais os homens respondem estão relacionados ao tráfico, para as mulheres essa proporção 

chega a 68%. Por outro lado, o número de crimes de roubo registrados para homens é três vezes maior do que 

para mulheres”, diz o texto. Com relação à escolaridade, as mulheres apresentam condições melhores que a 

dos homens presos. Entre elas, 50% não concluíram o ensino fundamental, sendo que a taxa entre os homens 

é 53%. O índice de analfabetismo também é menor. “Apenas 4% das mulheres encarceradas são analfabetas, 

contra 5% dos homens; 11% concluíram o ensino médio, contra 7% dos homens”, acrescenta o relatório. Entre 

as unidades da Federação, São Paulo tem a maior população absoluta de mulheres encarceradas, 

representando 39% do total registrado em 2014. Em seguida está o Rio de Janeiro, com 11%, e em terceiro 

lugar, Minas Gerais, com 8,2%.  

Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-11/numero-de-mulheres-presas-

cresceu-mais-de-500-no-brasil-nos-ultimos 

http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/relatorio-infopen-mulheres.pdf 

 

Questão: 34 

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

A questão obedece rigorosamente ao requisitado em Edital, conforme transcrição a seguir, cujo cuja parte a 

que se refere à questão encontra-se em destaque. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Nível Superior 

[...] 

CONTABILIDADE PÚBLICA: Fundamentos legais e técnicos de Contabilidade Pública: conceito, objetivos, 

princípios; Planejamento: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária 

Anual – LOA;  

Fonte: NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público: NBC T 16.1 a 16.11 do 

Conselho Federal de Contabilidade.  

RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.130/2008: 

1. Esta Norma estabelece as bases para controle contábil do planejamento desenvolvido pelas entidades do 

setor público, expresso em planos hierarquicamente interligados. 

2. Para efeito desta Norma, entende-se por: 

a) Avaliação de desempenho: a ferramenta de gestão utilizada para a aferição de aspectos de 

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade de programas e ações executadas por entidades do 

setor público. 
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b) Planejamento: o processo contínuo e dinâmico voltado à identificação das melhores alternativas para 

o alcance da missão institucional, incluindo a definição de objetivos, metas, meios, metodologia, prazos 

de execução, custos e responsabilidades, materializados em planos hierarquicamente interligados. 

c) Plano hierarquicamente interligado: o conjunto de documentos elaborados com a finalidade de 

materializar o planejamento por meio de programas e ações, compreendendo desde o nível estratégico 

até o nível operacional, bem como propiciar a avaliação e a instrumentalização do controle. 

 

Questão: 36 

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

A questão obedece rigorosamente ao requisitado em Edital, conforme transcrição a seguir, cujo cuja parte a 

que se refere à questão encontra-se em destaque. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Nível Superior 

[...] 

CONTABILIDADE PÚBLICA: Fundamentos legais e técnicos de Contabilidade Pública: conceito, 

objetivos, princípios; Planejamento: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e 

Lei Orçamentária Anual – LOA; Ciclo Orçamentário;  

 

As alternativas existentes na referida questão estão em consonância com o disposto nas Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicada ao Setor público e na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade mencionadas 

no enunciado da questão. Todas as alternativas existentes na referida questão são transcrições exatas do 

disposto nos normativos mencionados. 

 

I. Entendem‐se como transações no setor público, os atos e os fatos que promovem alterações qualitativas 

ou quantitativas, efetivas ou potenciais, no patrimônio das entidades do setor público, as quais são objeto 

de registro contábil em estrita observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e às Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 

 

RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.131/2008: 

1. Esta Norma estabelece conceitos, natureza e tipicidades das transações no setor público. 

2. Para efeito desta Norma, entende-se por: 

Transações no setor público: os atos e os fatos que promovem alterações qualitativas ou quantitativas, 

efetivas ou potenciais, no patrimônio das entidades do setor público, as quais são objeto de registro contábil 

em estrita observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público. 

 

II. De acordo com as características e os reflexos no patrimônio público, as transações no setor público podem 

ser classificadas como de natureza econômico‐financeira ou de natureza administrativa. 

 

RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.131/2008: 

[...] 

Natureza das transações no setor público e seus reflexos no patrimônio público 

3. De acordo com suas características e os seus reflexos no patrimônio público, as transações no setor público 

podem ser classificadas nas seguintes naturezas: 
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a) econômico-financeira – corresponde às transações originadas de fatos que afetam o patrimônio público, 

em decorrência, ou não, da execução de orçamento, podendo provocar alterações qualitativas ou 

quantitativas, efetivas ou potenciais; 

b) administrativa – corresponde às transações que não afetam o patrimônio público, originadas de atos 

administrativos, com o objetivo de dar cumprimento às metas programadas e manter em funcionamento 

as atividades da entidade do setor público. 

 

III. As variações patrimoniais são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da 

entidade do setor público, mesmo em caráter compensatório, afetando, ou não, o seu resultado. As 

variações patrimoniais podem ser classificadas como quantitativas e qualitativas. 

 

RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.131/2008: 

[...] 

Variações patrimoniais 

4. As variações patrimoniais são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade 

do setor público, mesmo em caráter compensatório, afetando, ou não, o seu resultado. 

7. As variações patrimoniais classificam-se em quantitativas e qualitativas. 

8. Entende-se como variações quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor 

público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. 

9. Entende-se como variações qualitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que alteram a 

composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. 

 

IV. Entendem‐se como transações que envolvem valores de terceiros, aquelas em que a entidade do setor 

público responde como fiel depositária e que não afetam o seu patrimônio líquido. As transações que 

envolvem valores de terceiros devem ser demonstradas de forma segregada. 

 

RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.131/2008: 

[...] 

Transações que envolvem valores de terceiros 

10. Transações que envolvem valores de terceiros são aquelas em que a entidade do setor público responde 

como fiel depositária e que não afetam o seu patrimônio líquido. 

11. As transações que envolvem valores de terceiros devem ser demonstradas de forma segregada. 

 

Fonte: NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público: NBC T 16.1 a 16.11 do 

Conselho Federal de Contabilidade.  

RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.131/2008: 

1. Esta Norma estabelece conceitos, natureza e tipicidades das transações no setor público. 

2. Para efeito desta Norma, entende-se por: 

Transações no setor público: os atos e os fatos que promovem alterações qualitativas ou quantitativas, 

efetivas ou potenciais, no patrimônio das entidades do setor público, as quais são objeto de registro contábil 

em estrita observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público. 

Natureza das transações no setor público e seus reflexos no patrimônio público 
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3. De acordo com suas características e os seus reflexos no patrimônio público, as transações no setor público 

podem ser classificadas nas seguintes naturezas: 

c) econômico-financeira – corresponde às transações originadas de fatos que afetam o patrimônio público, 

em decorrência, ou não, da execução de orçamento, podendo provocar alterações qualitativas ou 

quantitativas, efetivas ou potenciais; 

d) administrativa – corresponde às transações que não afetam o patrimônio público, originadas de atos 

administrativos, com o objetivo de dar cumprimento às metas programadas e manter em funcionamento 

as atividades da entidade do setor público. 

Variações patrimoniais 

4. As variações patrimoniais são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade 

do setor público, mesmo em caráter compensatório, afetando, ou não, o seu resultado. 

7. As variações patrimoniais classificam-se em quantitativas e qualitativas. 

8. Entende-se como variações quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor 

público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. 

9. Entende-se como variações qualitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que alteram a 

composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. 

Transações que envolvem valores de terceiros 

10. Transações que envolvem valores de terceiros são aquelas em que a entidade do setor público responde 

como fiel depositária e que não afetam o seu patrimônio líquido. 

11. As transações que envolvem valores de terceiros devem ser demonstradas de forma segregada. 

 

Questão: 37 

Recurso Procedente: Questão Anulada. 

Houve erro material na formulação da alternativa “A” tornando- a incorreta, desta forma a questão foi 
anulada, pois, ficou sem alternativa que atenda ao enunciado. 
 

 

Cargo: Contínuo 

 

Questão: 17 

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

A diferença entre dois termos consecutivos diminui conforme indicado a seguir: 

106-14=92 

92-13=79 

79-12=67 

67-11=56 

56-10=46 

46-9=37 

37-8=29 

29-7=22 

22-6=16 

16-5=11 

11-4=7 

7-3=4 



 

13 

 

4-2=2 

2-1=1 

 

106 , 92,  79   , 67  , 56 ,   46  , 37 ,  29 ,  22  , 16 , 11 , 7 , 4 , 2 , 1 

  

Assim, a sequência possui um total de 15 termos. 

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

 

 

 

Cargo: Controlador Interno 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 

A argumentação se caracteriza pela defesa de um ponto de vista, de uma ideia, ou em que se questiona algum 

fato. Ao opinar, ou seja, expressar um parecer sobre alguma pes¬soa, acontecimento ou coisa, intenta-se 

persua¬dir o leitor ou o ouvinte, fundamentando o que se diz com argumentos de acordo com o assun¬to ou 

tema, a situação ou o contexto e o inter¬locutor. Sabe-se que “um argumento não é necessariamente uma 

prova de verdade. Trata-se acima de tudo, de um recurso de natureza linguística destinado a levar o 

interlocutor a aceitar os pontos de vista daquele que fala”. A força desses argumentos depende muito da 

consistência do raciocínio e das “evidências” ou “provas” que contêm, capazes de fundamentar o ponto de 

vista do autor.  

Pode-se lançar mão de diversos tipos de argumentos em um texto. No texto “O idiota da aldeia e o portador 

da verdade”, o autor utilizou, predominantemente, argumentos baseados no raciocínio lógico, isto é, em 

relações de causa e consequência. Entretanto, também utiliza um argumento baseado em uma prova 

concreta, que consiste em mencionar uma prova cabal do que está sendo dito pelo autor por meio de dados 

estatísticos oriundos de pesquisas confiáveis, fatos reais que comprovam a tese do autor, textos legislativos 

(leis de todas as instâncias), documentos, etc. 

Dessa forma, dentre as alternativas transcritas, o argumento mais forte utilizado pelo autor encontra-se no 

fragmento “A liberdade de expressão, consagrada na Declaração dos Direitos Humanos de 1948, aprovada 

pela ONU e em textos constitucionais sem nenhuma forma de censura prévia, constitui um dos pilares mais 

importantes das sociedades democráticas.” Ao citar a Declaração dos Direitos Humanos, o autor lança mão de 

um documento reconhecido e validado nacional e internacionalmente para provar que a liberdade de 

expressão é um direito de todo e qualquer indivíduo. 

Fonte: 

 Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino médio: 

matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 

 http://www.dudh.org.br/declaracao/ 

 

III 

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

fundamentações supraelencadas. 

 

  

Publique-se, 

 

 

28 de dezembro de 2015 

 

IDECAN 


