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CONCURSO PÚBLICO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES 

 

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 DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 

2016 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ – ESPÍRITO SANTO. 

 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

699000204 Solange Anderson Assistente de Secretaria 

699000252 Bruno Augusto Vieira Pagel Assistente de Secretaria 

699000784 Patricia Hollunder Hardevick Assistente de Secretaria 

699000874 Simone Braga Dupke Bremenkamp Assistente de Secretaria 

699000909 Nichollas Venturini Mônico Assistente de Secretaria 

699001353 Shirlei Mota Alcantara De Oliveira Assistente de Secretaria 

699001463 Marlon Jose Loriato Assistente de Secretaria 

699001541 Ailson Domingos Da Cruz Sousa Assistente de Secretaria 

699001546 Suelen Valentin Oliveira Assistente de Secretaria 

699001766 Rosana Knaak Felz Assistente de Secretaria 

699001861 Dione Jacob Assistente de Secretaria 

699001992 Wesley Barbosa Gomes Assistente de Secretaria 

699002037 Josilene Zinguer Assistente de Secretaria 

699002071 Taciane Fracalossi Zocatelli Assistente de Secretaria 

699002109 Claudiomar Kampke Rossmann Assistente de Secretaria 

699002216 Jean Junior Tavares Pirola Assistente de Secretaria 

699002296 Jose Rodolfo Alves Assistente de Secretaria 

699000020 Vinícius Martins Auxiliar Administrativo 

699000044 Giovana Carlota Demuner Auxiliar Administrativo 

699000152 Karina Louzada Do Rozario Auxiliar Administrativo 

699000383 Filipe Chagas Dos Santos Auxiliar Administrativo 

699000715 Flavia Bausen Auxiliar Administrativo 

699000729 Ana Paula De Souza Mulinari Schumacher Auxiliar Administrativo 

699001399 Rodolfo Guzansky Auxiliar Administrativo 

699001592 Diana Batista Da Costa Auxiliar Administrativo 
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699001619 Aguinaldo Luis Da Silva Junior Auxiliar Administrativo 

699001862 Dione Jacob Auxiliar Administrativo 

699001994 Wesley Barbosa Gomes Auxiliar Administrativo 

699002038 Josilene Zinguer Auxiliar Administrativo 

699002214 Jean Junior Tavares Pirola Auxiliar Administrativo 

699002295 Jose Rodolfo Alves Auxiliar Administrativo 

699001932 Roselania Acher Escriturário 

699002034 Deividy Conrado De Oliveira Escriturário 

699000606 Ernandes Kiister Motorista 

699001139 Rondinely Francisco De Oliveira Motorista 

699000113 Emerson Louzada Do Rozário Recepcionista 

699000349 Amanda Krauze Ahnert Recepcionista 

699000431 Marcos Roberto Silva Caliari Recepcionista 

699000670 Vaneska Bausen Recepcionista 

699000714 Flavia Bausen Recepcionista 

699000811 Andreia Bausen Recepcionista 

699000975 Ana Paula De Souza Mulinari Schumacher Recepcionista 

699001048 Uêndina Maria Schefer Recepcionista 

699001074 Maicon Do Nascimento Loiola Recepcionista 

699001146 Bruno Alexandre Dias Recepcionista 

699001330 Sulamita Silva Freitas De Paula Recepcionista 

699001516 Iasmim Sperandio Friedrich Recepcionista 

699001593 Diana Batista Da Costa Recepcionista 

699001800 Luciana Mutz Schuvanz Recepcionista 

699001996 Raniela Hachbart Recepcionista 

699002010 Evanilsa Prochnow Dopke Recepcionista 

699002044 Gerson Henrique Siqueira Recepcionista 

699002229 Clediane Liebmann Raasch Recepcionista 

699002309 Ludmila Natali França Da Silva Recepcionista 

699001079 Evanilsa Prochnow Dopke Zelador 

 

 

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 concurso quando da utilização dos mesmos conteúdos 

programáticos. 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 

 

Cargo: Assistente de Secretaria 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Edital do Concurso prevê, no conteúdo programático, o item “Classe de Palavras”. Nessa questão foi abordado o 

Adjetivo que é a “classe de palavra que caracteriza o substantivo, atribuindo-lhe qualidades ou defeitos e modos de ser, 

ou indicando-lhe o aspecto ou o estado.”. 
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Nessa resposta a alternativa correta é a “A”, pois o adjetivo “vastíssima” está flexionado no grau superlativo absoluto 

sintético expresso através do sufixo “-íssimo”. 

Fonte: PASQUALE & ULISSES – Gramática da Língua Portuguesa – Ed. Scipione. 

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Quando os núcleos do sujeito composto são unidos por “ou” o verbo deverá ficar no singular se a declaração contida 

no predicado só puder ser atribuída a um dos núcleos.” Portanto essa alternativa está incorreta. 

A alternativa “C” está correta porque “com a expressão um dos que, o verbo deve assumir a forma plural.” 

Esse conteúdo também está previsto no Edital do Concurso. 

Fonte: PASQUALE & ULISSES - Gramática da Língua Portuguesa – Ed. Scipione 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa em que todas as palavras possuem dígrafo é a “B”: 

crianças (an) – pessoa (ss) – sonhos.(nh) 

Na alternativa “D” a palavra “extremos” não possui dígrafo porque  o  “m”, nessa palavra, representa um fonema. 

Fonte: PASQUALE & ULISSES - Gramática da Língua Portuguesa – Ed. Scipione 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo programático do concurso em questão afirma que “... noções do processador de textos MS-WORD para 

Windows. Noções da planilha de cálculo MS-EXCEL…”, logo pode-se concluir que qualquer versão da ferramenta na suíte 

Office pode ser compreendida no texto do edital, pois este não determinou nenhuma versão específica. Neste 

entendimento, ratifica-se a posição de que em nenhum momento houve extrapolação ao conteúdo programático 

determinado no documento, pois a versão do software apresentada na contextualização da questão (Microsoft Office 

Word 2007) faz parte da suíte do Office e atende aos itens exigidos. 

Dentre as afirmativas apresentadas a única que está incorreta é o item "O recurso para adicionar uma nova página em 

branco em um documento está disponível no grupo Configurar Página", pois o recurso em questão está disponível na 

guia Inserir.  

Com base nos argumentos apresentados, o recurso é improcedente mantendo-se o gabarito preliminar com a 

alternativa "C", onde consta que as somente afirmativas I e II estão corretas. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo programático do concurso em questão afirma que “... noções do processador de textos MS-WORD para 

Windows. Noções da planilha de cálculo MS-EXCEL…”, logo pode-se concluir que qualquer versão da ferramenta na suíte 

Office pode ser compreendida no texto do edital, pois este não determinou nenhuma versão específica. Neste 

entendimento, ratifica-se a posição de que em nenhum momento houve extrapolação ao conteúdo programático 

determinado no documento, pois a versão do software apresentada na contextualização da questão (Microsoft Office 

Word 2007) faz parte da suíte do Office e atende aos itens exigidos. 

Na ferramenta em questão (Microsoft Office Word 2007), para utilizar uma nota de rodapé em um documento, deve-se 

utilizar o recurso que está presente na guia Referências do aplicativo em questão, conforme é demonstrado na imagem 

abaixo: 
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Ainda conforme instruções do próprio fabricante da ferramenta em questão disponível na referência apresentada, os 

procedimentos são para o Word 2010 e aplicáveis ao Office 2007. 

Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente. 

Fonte: https://support.office.com/pt-br/article/Inserir-excluir-ou-editar-notas-de-rodap%C3%A9-e-notas-de-fim-

54a7235b-6488-4b88-8ee7-f3d66d3372d9 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo programático do concurso em questão afirma que “... noções do processador de textos MS-WORD para 

Windows. Noções da planilha de cálculo MS-EXCEL…”, logo pode-se concluir que qualquer versão da ferramenta na suíte 

Office pode ser compreendida no texto do edital, pois este não determinou nenhuma versão específica. Neste 

entendimento, ratifica-se a posição de que em nenhum momento houve extrapolação ao conteúdo programático 

determinado no documento, pois a versão do software apresentada na contextualização da questão (Microsoft Office 

Word 2007) faz parte da suíte do Office e atende aos itens exigidos. 

Entende-se por pasta de trabalho a denominação de um arquivo físico e planilhas são as folhas de cálculo que podem 

ser criadas dentro de um documento físico, logo o procedimento para adicionar uma nova planilha em uma pasta de 

trabalho na versão 2007 do aplicativo em questão é "No grupo Células da guia Início clicar na opção Inserir e, em 

seguida, clicar na opção Inserir Planilha", conforme é demonstrado na imagem abaixo: 

 

 
Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente. 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo programático do concurso em questão afirma que “... noções do processador de textos MS-WORD para 

Windows. Noções da planilha de cálculo MS-EXCEL…”, logo pode-se concluir que qualquer versão da ferramenta na suíte 

Office pode ser compreendida no texto do edital, pois este não determinou nenhuma versão específica. Neste 

entendimento, ratifica-se a posição de que em nenhum momento houve extrapolação ao conteúdo programático 

determinado no documento, pois a versão do software apresentada na contextualização da questão (Microsoft Office 

Word 2007) faz parte da suíte do Office e atende aos itens exigidos. 

Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente. 

 
 

https://support.office.com/pt-br/article/Inserir-excluir-ou-editar-notas-de-rodap%C3%A9-e-notas-de-fim-54a7235b-6488-4b88-8ee7-f3d66d3372d9
https://support.office.com/pt-br/article/Inserir-excluir-ou-editar-notas-de-rodap%C3%A9-e-notas-de-fim-54a7235b-6488-4b88-8ee7-f3d66d3372d9
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Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo de acordo com o edital se refere a: ANÁLISE COMBINATÓRIA. 

Pelo menos dois dos filmes devem ser estrangeiros. Assim é possível que sejam escolhidos 1 nacional e 2 estrangeiros ou 

3 filmes estrangeiros. 

_Escolha de 1 filme nacional e 2 estrangeiros: 

4.C6,2 = 4.6!/4!2! = 4.6.5.4!/4!2 =4.6.5/2 =120/2 = 60 

_Escolha de 3 filmes estrangeiros: 

C6,3 = 6!/3!3! = 6.5.4.3!/3!6 = 5.4 = 20 

Total de maneiras = 60+20 = 80 

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

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo de acordo com o edital se refere a: SEQUÊNCIAS ENVOLVENDO LETRAS, NÚMEROS E FIGURAS. 

Em cada par o número corresponde a posição da letra no alfabeto, conforme indicado a seguir: 

H é a 8ª letra do alfabeto; (H,8) 

M é a 13ª letra do alfabeto; (M, 13) 

E é a 5ª letra do alfabeto; (E,5) 

T é a 20ª letra do alfabeto; (T,20) 

Q é a 17ª letra do alfabeto; (Q,17) 

As lacunas na sequência correspondem respectivamente a 13 e T. 

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

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso foi considerado improcedente. Todas as afirmativas estão corretas. A Lei de nº 9394 de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996 (LDB 9.394/96), é a que estabelece a finalidade da educação no Brasil, 

como esta deve estar organizada, quais são os órgãos administrativos responsáveis, quais são os níveis e modalidades de 

ensino, entre outros aspectos em que se define e se regulariza o sistema de educação brasileiro com base nos princípios 

presentes na Constituição. A educação básica no Brasil constitui-se do ensino infantil, ensino fundamental e ensino 

médio. De acordo com o art. 21 da Lei n.º 9.394/96, a educação escolar (não a educação básica), além das três citadas 

anteriormente, compõe-se também do nível superior. Segundo o Título IV, artigos 8º até o 20º da LDB 9.394/96, as 

instituições públicas e privadas estão ao cargo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: a União 

(Federal) é responsável pelas instituições de educação superior, criadas e mantidas pelos órgãos federais de educação e 

também pela iniciativa privada. Os Estados cuidam das instituições estaduais de nível fundamental e médio dos órgãos 

públicos ou privados. Já os Municípios são responsáveis, principalmente, pelas instituições de ensino infantil e 

fundamental, porém, cuidam também de instituições de ensino médio mantidas pelo poder público municipal. Pode 

optar por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. 

Fonte: http://educador.brasilescola.uol.com.br/gestao-educacional/a- organizacao-estrutura-dos-sistemas- ensino-no- 

brasil.htm 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão não fica prejudicada mediante ao erro ocorrido na data que indica o século do episódio, visto que ela 

apresenta um papel de complementação da informação que por si só não causa nenhum prejuízo à interpretação e 

formulação da resposta pelo candidato.  

A data correta se trata do século XIII e não século XVIII como enunciado na questão e o primeiro navegador veneziano a 

relatar suas viagens pelo Oriente foi Marco Polo. 
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Fonte: Livro: História Ser Protagonista Vol. 1. Obra coletiva, concebida e produzida por Edições SM.São Paulo, 2ª Edição, 

2013. Pág. 262 

 

Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a alternativa correta seria downsizing, termo que em nada se refere ao tema central da questão: 

delegação de autoridade. A alternativa correta é empowerment, que vem a ser a delegação de poderes de decisão, 

autonomia e participação dos funcionários na administração das empresas. A versão aportuguesada “empoderamento” 

também é usada. 

Fonte: 

 CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a Teoria Geral da Administração. 

 www.sobreadministracao.com/delegacao-de-autoridade-o-que-e-e-como-funciona/ 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que não há alternativa correta, todas alegando que a sequenciamento por ordem alfabética 

deveria ser feito pelo primeiro nome. No arquivamento alfabético, o último sobrenome é a base para o correto 

ordenamento, portanto a alternativa correta é a ‘C’. 

(5) Rodrigues, Álvaro Costa 

(6) Rodrigues, Lúcia 

(2) Resende, Roberto Figueira 

(3) Rezende, Julia Mostardo 

(1) Rabelo, Gabriel 

(4) Ribeiro, Bernardo Pimenta 

Fonte: MARIANO, Fabricio. Métodos de arquivamento e guarda de documentos. Internet. 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que o monitoramento do histórico por si só não é suficiente para impedir a contaminação por vírus. 

O contexto inserido no enunciado é bem mais amplo e não trata somente da contaminação dos computadores por vírus. 

Dentro deste contexto, a alternativa correta é a letra ‘C’. 

Fonte: www.brasilescola.uol.com.br/informatica/o-uso-dos-esquipamentos-recursos-empresa.htm 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que a questão não apresenta alternativa correta que atenda ao seu enunciado. Contudo, ratifica-

se que a alternativa correta é a ‘B’.  

2. Orienta-se para resultados. 

2. Define os indicadores de desempenho.  

1. Concentra-se no processo. 

2. Combate o nepotismo e a corrupção. 

1. É autorreferente. 

Fonte: NASCIMENTO, Edson Ronaldo. Gestão Pública. 2ª edição revista e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2010. Capítulo 1. 

Base para estudo da economia brasileira; 1.1. Origens e princípios da administração pública; 1.1.2. Administração 

pública gerencial; ps. 8 e 9. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo programático do concurso em questão afirma que “... noções do processador de textos MS-WORD para 

Windows. Noções da planilha de cálculo MS-EXCEL…”, logo pode-se concluir que qualquer versão da ferramenta na suíte 

http://www.sobreadministracao.com/delegacao-de-autoridade-o-que-e-e-como-funciona/
http://www.brasilescola.uol.com.br/informatica/o-uso-dos-esquipamentos-recursos-empresa.htm
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Office pode ser compreendida no texto do edital, pois este não determinou nenhuma versão específica. Neste 

entendimento, ratifica-se a posição de que em nenhum momento houve extrapolação ao conteúdo programático 

determinado no documento, pois a versão do software apresentada na contextualização da questão (Microsoft Office 

Word 2007) faz parte da suíte do Office e atende aos itens exigidos. 

Na ferramenta em questão (Microsoft Office Word 2007), o recurso de aumentar o espaçamento entre linhas pode ser 

encontrado no grupo Parágrafo da guia Início, conforme é demonstrado na imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente. 

 
Cargo: Auxiliar Administrativo 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“...uma vez que ter ou não deficiência se apresenta como uma questão óbvia.” (4º§) – singular 

De acordo com o dicionário da Língua Portuguesa, óbvio é: adj. Cujo teor é de fácil entendimento; que salta aos olhos; 

claro e evidente. Que não é suscetível de dúvidas; em que não há incerteza; evidente ou incontestável.  

Fonte: FERREIRA, Aurélio Buarque de HOlanda. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa/Aurélio Buarque de 

Holanda Ferreira. – 3. Ed. – Curitiba: Positivo, 2004 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Despertar no leitor uma reflexão. O texto não nos apresenta uma definição de deficiência. Mas em todo ele discute a 

maneira como a pessoa com deficiência é vista pela sociedade e pelo Estado, portanto, a pergunta tem um objetivo 

reflexivo. 

Fonte: 

 O próprio texto. 

 KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 

2006. 

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Se pensarmos no que constitui o sujeito...” A partícula se expressa uma condição para se chegar à linguagem, 

“chegaremos à linguagem” é o resultado de se pensar no que constitui o sujeito, portanto consequência. 

“...isto quer dizer que a pessoa com deficiência não é o que ela é em si, porque esse “em si” é uma falsa questão...” O 

termo porque acrescenta uma explicação referente à expressão “em si”. 

“mas o que se diz sobre a pessoa com deficiência, ou seja, como ela é compreendida.” O termo mas acrescenta uma 

ideia que se opõe ao que foi mencionado anteriormente. 
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Fonte: 

 O próprio texto. 

 AQUINO, Renato. Interpretação de Textos: teoria e 815 questões comentadas. Série Concursos. 15. ed. Niterói: 

Impetus, 2014. 

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p. 

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Contudo trata-se de uma conjunção adversativa que contradiz o que foi dito anteriormente. Das alternativas propostas, 

a correta é “porém” que também é uma conjunção adversativa. 

Assim, porquanto e portanto são conjunções conclusivas. 

Fonte: CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 

 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O que já se sabe, contudo, é que a microcefalia pode ser mais ou menos grave. A microcefalia é sujeito do verbo poder. 

“No mundo da performance, as pessoas tendem a não tolerar o “desvio estético”,...” as pessoas é sujeito do verbo 

tender. 

“Desse modo, até o momento, não é possível comprovar a relação de causa e efeito entre o vírus e a microcefalia.” A 

relação de causa e efeito é o objeto direto do verbo comprovar. 

“Ao contrário, ele faz parte de um processo discursivo aberto que tem relação com discursos anteriores...” que retoma 

um processo discursivo, fazendo a substituição tem-se: Um processo discursivo aberto tem relação com discursos 

anteriores. Portanto, “que” exerce a função sintática de sujeito do verbo ter. 

Conclui-se que por não haver uma alternativa de diverge das demais, a questão foi anulada. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A pessoa com deficiência adquire essa identificação desde o seu nascimento. Alternativa INCORRETA 

De acordo com o parágrafo a seguir, a identidade da pessoa com deficiência é construída no contexto social, na 

interação e no seu contato com o outro e não desde o seu nascimento. Visto que tal definição lhe será atribuída de 

acordo com a visão que o outro terá dela. 

“Esse processo de significação / identificação – que se realiza na linguagem – é que produzirá a evidência sobre o que é 

esse sujeito com deficiência. Portanto, a identidade da pessoa com deficiência é construída na relação com o 

outro, desde pessoas até instituições.” 

Fonte: 

 O próprio texto. 

 KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 

2006. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo programático do concurso em questão afirma que “... noções do processador de textos MS-WORD para 

Windows. Noções da planilha de cálculo MS-EXCEL…”, logo pode-se concluir que qualquer versão da ferramenta na suíte 

Office pode ser compreendida no texto do edital, pois este não determinou nenhuma versão específica. Neste 

entendimento, ratifica-se a posição de que em nenhum momento houve extrapolação ao conteúdo programático 
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determinado no documento, pois a versão do software apresentada na contextualização da questão (Microsoft Office 

Word 2007) faz parte da suíte do Office e atende aos itens exigidos. 

Cabe ainda ressaltar que o procedimento solicitado no comando da questão é perfeitamente aplicável na versão 2007 

do referido aplicativo, tanto pela execução das teclas de atalho Ctrl+L quanto pela opção correta indicada no gabarito 

preliminar Localizar, "no grupo Edição da guia Início", conforme é demonstrado na imagem abaixo: 

 
Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente. 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A fabricante da ferramenta em questão afirma que a função apresentada (CONT.NÚM) tem como objetivo: “contar o 

número de células que contém números na lista de argumentos”, logo os únicos parâmetros exigidos pela função são 

relativos aos intervalos de células, não sendo possível estabelecer conjunto de condições ou critérios (Para 

contar/calcular com critérios deve-se utilizar a função CONT.SE). Neste contexto, conclui-se que apenas a alternativa “A” 

atende o enunciado da questão contando ou calculando (que representa a sumarização de uma contagem) as células 

que contém números. Com base nos argumentos o recurso é improcedente. 

Fonte: https://support.office.com/pt-br/article/Fun%C3%A7%C3%A3o-CONT-N%C3%9AM-a59cd7fc-b623-4d93-87a4-

d23bf411294c 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão solicita o apontamento da alternativa que apresenta um tipo de memória rápida que tem a função de 

armazenar dados e instruções mais utilizadas pelo processador para agilizar o acesso. Nesse contexto conclui-se que 

apenas a memória cache desempenha esta função, pois ela tem o papel de armazenar os dados utilizados 

frequentemente pelo processador, evitando que este dispositivo tenha que recorrer a todo momento a memória RAM 

para buscar dados. O mecanismo em questão é utilizado para agilizar o acesso aumentando o ganho de processamento. 

As outras alternativas apresentam são outros tipos de memória que não atendem o comando da questão por não 

trabalharem diretamente com o processador conforme foi solicitado no enunciado. Com base nos argumentos 

apresentados o recurso é improcedente. 

 

Questão: 16 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
y=mx+n 

y=mx+6 

3=m+6 

m=-3 

_Cálculo de ‘a’: 

y=-3x+6 

0=-3a+6 

3a=6 

a=2 (não consta em nenhuma das alternativas). 

Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 
 
 
 

https://support.office.com/pt-br/article/Fun%C3%A7%C3%A3o-CONT-N%C3%9AM-a59cd7fc-b623-4d93-87a4-d23bf411294c
https://support.office.com/pt-br/article/Fun%C3%A7%C3%A3o-CONT-N%C3%9AM-a59cd7fc-b623-4d93-87a4-d23bf411294c
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Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

|
9          5         𝑥
4           0        6
8     𝑥 + 1     7

| 

9.0.7+5.6.8+4.(x+1).x-8.0.x-4.5.7-9.6.(x+1)=0 

240+4x2+4x-140-54x-54=0 

4x2-50x+46=0 

2x2-25x+23=0 

𝑥 =
25 ± √625 − 4.2.23

4
 

𝑥 =
25 ± √625 − 4.2.23

4
 

𝑥 =
25 ± √441

4
 

𝑥 =
25 ± 21

4
 

𝑥′ =
4

4
 = 1 (OK!) (valor inteiro, conforme indicado no enunciado). 

𝑥′′ =
46

4
=11,5 (não é inteiro) 

Verificando o cálculo do determinante para x=1: 

|
9          5         𝑥
4           0        6
8     𝑥 + 1     7

| =|
9           5         1
4          0        6
8          2        7

|=9.0.7+5.6.8+1.2.4-(1.0.8+9.2.6+4.5.7)=0+240+8-(0+108+140)= 248-(248)=0 

Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B”, que apresenta a palavra “exporte” repetida não é a alternativa de resposta que atende ao enunciado 

da questão, motivo pelo qual não se justifica a sua anulação. 

A resposta CORRETA é a alternativa D. Um paraíso fiscal é um estado nacional ou região autônoma onde a lei facilita a 

aplicação de capitais estrangeiros, oferecendo uma espécie de dumping fiscal, com alíquotas de tributação muito baixas 

ou nulas. É considerado paraíso fiscal qualquer país que não tribute a renda, ou que tenha tributos sobre a renda 

inferiores a 20% (segundo as regras brasileiras). Porém, ao contrário do que pode parecer, os paraísos fiscais podem ser 

utilizados de forma lícita. O contribuinte tem o direito de procurar formas legais de diminuir a carga tributária, assim 

como esses países chamados de paraísos fiscais tem o direito de estruturar sua economia de tal modo a atrair o capital 

estrangeiro. 

A utilização dos paraísos fiscais de forma legal pode ocorrer através de: estruturas com finalidades de planejamento 

tributário, estruturas para planejamento de heranças, proteção de patrimônios, investimentos offshore, holdings 

societárias e holdings para direitos autorais, patentes e royalties, entre outras (dependendo da legislação do país). 

Já as formas de utilização ilícitas dos países chamados de paraísos fiscais mais conhecidas são: 

- Lavagem de dinheiro – Esse tipo de fraude ocorre nos paraísos fiscais onde o sigilo bancário e profissional é absoluto. 

Uma das inúmeras possibilidades é de investir o dinheiro em ações ao portador, que não precisa ser identificado ao 

resgatar tais ações. Dinheiro originado no tráfico de drogas, por exemplo, pode ser “lavado” dessa forma. 

- Abrigo para capitais usados com finalidades criminais – Criminosos e terroristas internacionais guardam o capital que 

os financia nesses países, pelo sigilo absoluto oferecido e pela facilidade de movimentar valores. 

- Fraudes financeiras e comerciais variadas – Ao enviar dinheiro resultante de fraude para um paraíso fiscal, os 

fraudadores ou golpistas dificultam o rastreamento dos valores. Essa prática é comumente utilizada por políticos 

corruptos. 
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Alguns dos países considerados como paraísos fiscais pelo Brasil são: Andorra, Antilhas Holandesas, Aruba, Bahamas, 

Ilhas Bermudas, Ilhas Cayman, Costa Rica, Hong Kong, Macau, Ilha da Madeira, Ilhas Marshall, Ilhas Maurício, 

Mônaco, Panamá, Tonga, Ilhas Virgens Americanas e Ilhas Virgens Britânicas, entre outras. 

Fonte: 

 GARSON, Fernando Novoa- Paraísos fiscais: a corrupção globalizada Universidade Federal de Rondônia- Brasil. P. 

16 

 http://www.infoescola.com/economia/paraiso-fiscal/ 

 http://mundoestranho.abril.com.br/materia/o-que-e-um-paraiso-fiscal 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O erro implícito na alternativa B é quando afirma que “Os cordelistas são um grupo resumido de poetas, característicos 

especificamente da região Nordeste do Brasil.”  Eles não formam um grupo resumido, pelo contrário, estão espalhados 

por todo nordeste e até por outras regiões. Literatura de Cordel é uma modalidade impressa de poesia, que já foi muito 

estigmatizada, mas hoje em dia é bem aceita e respeitada, tendo, inclusive, uma Academia Brasileira de Literatura de 

Cordel. Devido ao linguajar despreocupado, regionalizado e informal utilizado para a composição dos textos essa 

modalidade de literatura nem sempre foi respeitada, e já houve até quem declarasse a morte do cordel, mas ainda não 

foi dessa vez. A cada dia os textos são mais valorizados por todo o Brasil e pelo mundo. Os textos são publicados em 

livretos fabricados praticamente de forma manual pelo próprio autor. Eles têm geralmente 8 páginas mas podem ter 

mais, variando entre 8 e 32. As páginas medem 11x16cm e são comercializadas pelos próprios autores. Há alguns livros 

publicados, mas no geral a venda acontece dessa maneira. Leandro Gomes de Barros e João Martins de Atahyde são dois 

dentre os primeiros poetas; e estes já possuem livretos publicados por editoras, sendo vendidos e reeditados 

constantemente. Não há como contar a quantidade de exemplares, pois a cada tiragem milhares de exemplares são 

vendidos. Assim como muitos itens dos que compõem a nossa cultura, a literatura de cordel tem influência Portuguesa. 

Os autores das poesias se denominam trovadores e geralmente quando as declamam são acompanhados por uma viola, 

que eles mesmos tocam. Atuam na transmissão de valores, informações, notícias e problemas enfrentados pelas 

camadas populares em seus cotidianos, em contextos urbanos e rurais. 

Fonte: 

 http://www.scoopnest.com/pt/user/MTurismo/573139905968259072 

 http://mundocordel.blogspot.com.br/p/cordeis-na-web.html 

 http://www.significados.com.br/cordel/ 

 http://www.infoescola.com/literatura/literatura-de-cordel/ 

 http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002285/228561POR.pdf 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra C. O Mercado Comum do Sul, ou MERCOSUL, é um bloco econômico que foi formado 

por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Outros países podem fazer parte das negociações do bloco, mas são 

considerados apenas como associados. O MERCOSUL busca garantir a livre circulação de bens, serviços e fatores 

produtivos entre os países membros, através da eliminação de barreiras alfandegárias e restrições não tarifárias à 

circulação de mercadorias e de qualquer outra medida de efeito equivalente. 

A criação do Mercado Comum prevê, também, o estabelecimento de uma tarifa e a adoção de uma política comercial 

comum em relação a outros blocos ou países. (mas não uma moeda única.) Em 1994 foi firmado o Protocolo de Ouro 

Preto que dentre outras coisas, estabelece que a Presidência do Conselho do Mercado Comum, responsável por 

assegurar o cumprimento dos acordos, é exercida por rotação, em ordem alfabética, dos estados membros por um 

período de seis meses. O MERCOSUL é formado, ainda, por um “Grupo do Mercado Comum”, órgão executivo integrado 

por quatro membros titulares e quatro alternados por país. 

O MERCOSUL trouxe, também, propostas para integração das políticas ambientais dos países membros, mas não 

patrimônios ambientais unificados. No campo da educação, a proposta era de integrar a educação dos quatro países 

http://www.infoescola.com/europa/andorra/
http://www.infoescola.com/oceania/ilhas-marshall/
http://www.infoescola.com/america/panama/
http://www.infoescola.com/economia/paraiso-fiscal/
http://mundoestranho.abril.com.br/materia/o-que-e-um-paraiso-fiscal
http://www.scoopnest.com/pt/user/MTurismo/573139905968259072
http://mundocordel.blogspot.com.br/p/cordeis-na-web.html
http://www.significados.com.br/cordel/
http://www.infoescola.com/literatura/literatura-de-cordel/
http://www.infoescola.com/economia/blocos-economicos/
http://www.infoescola.com/brasil/
http://www.infoescola.com/argentina/
http://www.infoescola.com/paraguai/
http://www.infoescola.com/uruguai/
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através do reconhecimento mútuo dos cursos superiores e diplomas, além da cooperação em pesquisas intercâmbios. 

Mais tarde, em 2002, foi assinado um acordo de livre residência entre os países do MERCOSUL a Bolívia e o Chile. Não 

diz respeito a todos os países e não garante o sustento das famílias. A partir de dois anos a pessoa pode conseguir a 

autorização para permanência simplesmente comprovando meios de vida lícitos para sustento próprio e de sua família. 

Embora ainda não seja exatamente uma área de livre circulação, visto que ainda exige uma autorização, menos 

burocrática, mas ainda autorização, a constituição de uma Área de Livre Residência com direito ao trabalho já é um 

passo em busca da integração total entre os países. 

Fonte: 

 http://www.mercosul.gov.br/comemoracoes-dos-25-anos-do-mercosul 

 http://www.mercosur.int/ 

 http://www.infoescola.com/geografia/mercosul/ 

 http://brasilescola.uol.com.br/geografia/mercosul.htm 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Além do gráfico o comando sugere a análise do “contexto educacional do Brasil em relação ao analfabetismo” o que 

amplia para além do gráfico o campo de análise. A resposta CORRETA é a letra A, pois segundo o gráfico, entre 2001 e 

2009, houve uma queda constante do analfabetismo ou seja, na primeira década do século XX a queda do analfabetismo 

foi uma constante , mas na segunda década a variação não manteve essa queda. Além disso, há de se considerar de o 

contexto brasileiro.  Consideradas as áreas rurais, em 2012, a taxa de analfabetismo foi de 8,7%. O índice representa um 

contingente de 13,2 milhões de pessoas, número absoluto que supera, por exemplo, a população da cidade de São Paulo 

(11,3 milhões). Em relação ao ano anterior, também houve crescimento de 0,1 ponto percentual. A diferença entre as 

estatísticas reais e as da série harmonizada ocorrem porque, até 2003, em razão da dificuldade para coletar dados nas 

áreas rurais, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) não incluía tais regiões em sua amostra por 

domicílios. A taxa de analfabetismo no Brasil é puxada principalmente pelos resultados do Nordeste, onde estão 

concentrados 54% do total de pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler e escrever. Por outro lado, o Nordeste 

foi a região que apresentou a melhor evolução nos últimos oito anos: redução de 5,1%. A Pnad 2012 mostra ainda que a 

taxa de analfabetismo tem se mostrado maior nas faixas etárias mais elevadas. O analfabetismo tem endereço. Sabemos 

onde está localizado e em que tipo de população ele está localizado. É uma população mais velha, um estoque de 

pessoas que ainda não se alfabetizaram. A maioria está no Nordeste. O se pode entender é que, a médio e longo prazo, 

conforme esse estoque for diminuindo e a população mais jovem for crescendo, a tendência é que esse índice caia, As 

regiões Norte e Nordeste registraram os maiores percentuais de analfabetos funcionais, 21,9% e 28,4%, 

respectivamente. O percentual de pessoas com nível superior completo aumentou de 11,4%, em 2011, para 12,0%, em 

2012. Assim, em 2012, havia 14,2 milhões de pessoas com nível superior completo, o que representa 6,5% a mais que 

em 2011. Ainda de acordo com o IBGE, do total da população desocupada (6,2 milhões de pessoas), isto é, os que não 

possuem emprego e estão à procura, 53,1% não tinham completado o ensino médio até a Pnad 2012. 

Fonte: 

 http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/09/27/analfabetismo-volta-a-crescer-no-brasil-apos-mais-de-15-

anos-de-queda.htm 

 http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/09/analfabetismo-volta-diminuir-apos-estacionar-no-ano-anterior-

diz-pnad.html 

 http://www.redebrasilatual.com.br/economia/2014/09/pnad-analfabetismo-diminuiu-no-pais-8922.html 

 http://www.suapesquisa.com/educacaobrasil/analfabetismo.htmhttp://veja.abril.com.br/blog/impavido-

colosso/brasil-e-o-8-pais-com-mais-adultos-analfabetos-do-mundo/ 

 http://educacao.uol.com.br/noticias/2014/09/18/brasil-ainda-tem-13-milhoes-de-analfabetos-com-15-anos-ou-

mais.htm 

 
 

http://www.infoescola.com/educacao/o-que-e-intercambio/
http://www.mercosur.int/
http://www.infoescola.com/geografia/mercosul/
http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/09/27/analfabetismo-volta-a-crescer-no-brasil-apos-mais-de-15-anos-de-queda.htm
http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/09/27/analfabetismo-volta-a-crescer-no-brasil-apos-mais-de-15-anos-de-queda.htm
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/09/analfabetismo-volta-diminuir-apos-estacionar-no-ano-anterior-diz-pnad.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/09/analfabetismo-volta-diminuir-apos-estacionar-no-ano-anterior-diz-pnad.html
http://www.suapesquisa.com/educacaobrasil/analfabetismo.htmhttp:/veja.abril.com.br/blog/impavido-colosso/brasil-e-o-8-pais-com-mais-adultos-analfabetos-do-mundo/
http://www.suapesquisa.com/educacaobrasil/analfabetismo.htmhttp:/veja.abril.com.br/blog/impavido-colosso/brasil-e-o-8-pais-com-mais-adultos-analfabetos-do-mundo/
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Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo programático do concurso em questão afirma que “... noções do processador de textos MS-WORD para 

Windows. Noções da planilha de cálculo MS-EXCEL…”, logo pode-se concluir que qualquer versão da ferramenta na suíte 

Office pode ser compreendida no texto do edital, pois este não determinou nenhuma versão específica. Neste 

entendimento, ratifica-se a posição de que em nenhum momento houve extrapolação ao conteúdo programático 

determinado no documento, pois a versão do software apresentada na contextualização da questão (Microsoft Office 

Word 2003) faz parte da suíte do Office e atende aos itens exigidos. 

A questão apresentava quatro afirmativas para serem julgadas como verdadeiras e falsas. Analisando cada uma destas, 

conclui-se que apenas as duas primeiras são falsas pelos motivos expostos abaixo: 

"Uma planilha é composta por diversas pastas de trabalho que possuem nomes específicos". Os conceitos estão 

invertidos, pois é uma pasta de trabalho que pode abarcar diversas planilhas; 

"Uma pasta de trabalho é composta por diversas células que possuem um nome de acesso formado pela união da 

coluna e linha correspondente". Esta característica é típica das planilhas e não das pastas de trabalho como afirma o 

item. 

As demais afirmativas são verdadeiras, logo a única opção de resposta que contempla a sequência F - F - V - V é a 

alternativa "D" que foi divulgada no gabarito preliminar. Com base nos argumentos apresentados o recurso  

improcedente. 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na referida questão, das quatro afirmações apresentadas, duas são falsas, sendo elas a 2ª e a 3ª afirmações. O recurso 

interposto argumenta que a 3ª afirmação seria "verdadeira", no entanto, cumpre ressaltar que esta afirmação é "Falsa", 

para tanto, ampara-se na definição do autor Kohama (2014): "regime de caixa é o que compreende, exclusivamente, 

todos os recebimentos e pagamentos efetuados no exercício, mesmo aqueles relativos a períodos contábeis anteriores". 

Portanto, a 3ª afirmativa é falsa, uma vez que na frase há a palavra "exceto", situação esta que muda o sentido da 

definição do regime de caixa. Neste sentido, o recurso é improcedente e o gabarito preliminar fica ratificado. 

Fonte: KOHAMA, Hélio. Contabilidade Pública: teoria e prática – 14º ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

 
 
Cargo: Escriturário 
 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A argumentação do recurso foi considerada incoerente, portanto, impertinente para anulação da questão. Todas as 

afirmativas estão corretas. A Lei de nº 9394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996 

(LDB 9.394/96), é a que estabelece a finalidade da educação no Brasil, como esta deve estar organizada, quais são os 

órgãos administrativos responsáveis, quais são os níveis e modalidades de ensino, entre outros aspectos em que se 

define e se regulariza o sistema de educação brasileiro com base nos princípios presentes na Constituição. A educação 

básica no Brasil constitui-se do ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. De acordo com o art. 21 da Lei n.º 

9.394/96, a educação escolar (não a educação básica), além das três citadas anteriormente, compõe-se também do nível 

superior. Segundo o Título IV, artigos 8º até o 20º da LDB 9.394/96, as instituições públicas e privadas estão ao cargo da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: a União (Federal) é responsável pelas instituições de educação 

superior, criadas e mantidas pelos órgãos federais de educação e também pela iniciativa privada. Os Estados cuidam das 

instituições estaduais de nível fundamental e médio dos órgãos públicos ou privados. Já os Municípios são responsáveis, 

principalmente, pelas instituições de ensino infantil e fundamental, porém, cuidam também de instituições de ensino 

médio mantidas pelo poder público municipal. Pode optar por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com 

ele um sistema único de educação básica. 
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Fonte: http://educador.brasilescola.uol.com.br/gestao-educacional/a- organizacao-estrutura-dos-sistemas- ensino-no- 

brasil.htm 

 
Questão: 31 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão solicita a indicação do menu utilizado para realizar a contagem de palavras em um documento de forma 

automática. Analisando a ferramenta em questão (Microsoft Word 2003), pode-se concluir que existem duas 

possibilidades de realizar o procedimento solicitado: através dos menus Arquivo e Ferramentas. Neste sentido a questão 

apresenta duas alternativas de resposta corretas "C" e "D", motivo pelo qual a questão foi anulada, por contradizer o 

item do edital que afirma que deverá existir apenas uma opção de resposta correta. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há duas alternativas incorretas, a ‘A’ e a ‘D’. De acordo com a bibliografia indicada, todas as 

alternativas estão corretas, exceto a ‘A’, visto que o inventário físico deve ser sempre realizado ANTES do levantamento 

do balanço. 

Fonte: FRANCO, Hilário, 1921. Contabilidade Geral / Hilário Franco. 23ª edição. São Paulo : Atlas, 1996. 9. 

Demonstrações Contábeis; 9.5. Inventários; ps. 160 a 164. 

 
 
 
Cargo: Motorista 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O primeiro parágrafo do texto denota que “Mas existe uma coisa difícil de ser ensinada e que, talvez por isso, esteja 
cada vez mais rara: a elegância do comportamento.” As demais afirmativas são incoerentes às ideias do texto, conforme 
dispostos nas razões recursais. 
Fonte: o próprio texto. 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O termo “apenas” denota circunstância de “exclusão” no trecho transcrito do texto: “É elegante não mudar seu estilo 

apenas para se adaptar ao de outro”. As demais afirmativas não exprimem tal circunstância. 

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

2009. 

 

Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O pronome indefinido “quem” confere ao período “Elegante é quem demonstra interesse por assuntos que desconhece, 

é quem dá um presente sem data de aniversário por perto, é quem cumpre o que promete e, ao receber uma ligação, 

não recomenda à secretária que pergunte antes quem está falando e só depois manda dizer se está ou não está.” um 

sentido “vago e impreciso”. As demais opções de respostas são inadequadas ao período. 

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

2009. 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Como na assertiva 1 se fala em energia limpa, deduz-se que se trata de poluição que pode acumular dejetos ou 

elementos prejudiciais. A poluição sonora é um problema ambiental, mas, não entra no que se considera como definição 

de fonte de energia limpa. Ela ocorre quando o som altera a condição normal de audição em um determinado ambiente 
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e não se acumula no meio ambiente como outros tipos de poluição. A resposta CORRETA é a letra B. A energia eólica é 

uma forma indireta de obtenção de energia do sol, uma vez que os ventos são gerados pelo aquecimento desigual da 

superfície da Terra pelos raios solares. Em outros termos, a energia eólica é a energia do movimento (cinética) das 

correntes de ar que circulam na atmosfera. A energia eólica é uma forma de obtenção de energia de fontes totalmente 

renovável e limpa, não produz qualquer tipo de poluente. Sendo por isso, umas das principais apostas no campo das 

fontes renováveis de energia. Só no nordeste brasileiro potencial eólico existente é de 6.000 MW, sendo a região 

brasileira que apresenta o maior potencial. Mas a poluição sonora gerada pelas turbinas, de acordo com a especificação 

do equipamento, pode inviabilizar a construção destes sistemas muito próximos de regiões habitadas por causar 

desconforto aos moradores.  

Fonte: 

 http://www.portalabeeolica.org.br/index.php/noticias/2867-capacidade-de-energia-instalada-no-brasil-deve-

aumentar-60-em-2015.html 

 http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/06-

energia_eolica(3).pdfhttp://www.infoescola.com/tecnologia/energia-eolica/ 

 

 
 
Cargo: Recepcionista 
 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O ponto final foi devidamente utilizado para marcar pausa de longa duração. As demais opções de respostas são 

atribuições de outros sinais de pontuação. Não estão relacionadas ao ponto final empregado no período “O circo não é 

mais o mesmo porque encontrou outros modos de organizar-se.” 

Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O termo “agora” no trecho “Está agora muito além da estrutura de lona.” expressa ideia de “tempo”. 

Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 

 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O enunciado é enfático ao afirmar que “assinale a única expressão transcrita do texto que se encontra no aumentativo”. 

Porém, o termo “meninão”, considerado como gabarito que atende ao enunciado, não foi citado no texto, ou seja, não 

se trata de expressão transcrita do texto. Dessa forma, a questão foi anulada. 

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

2009. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “circense” é grafada com “s”: “circense”. Dessa forma, tal erro de grafia é evidenciado na afirmativa “O 
palhaço circense europeu é menos falante”. 
Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O ponto de exclamação ( ! ) no trecho “Hoje é dia do circo!” tem como objetivo “expressar sentimentos diversos”.  
Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 
 

http://www.infoescola.com/sistema-solar/terra/
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Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todos os recursos levantados contra a questão não levaram em consideração o número apresentado na primeira linha 

da tabela (que corresponde ao mês considerado), apenas os valores apresentados na segunda linha. A sequência segue a 

ideia do número de dias passados nos meses 6, 7, 8, 9 e 10 somados. 

Logo, tem-se que: 

6 = Junho – 30 dias → 30 

7 = Julho – 31 dias → 30 + 31 = 61 

8 = Agosto – 31 dias → 61+31 = 92 

9 = Setembro - 30 dias → 92 + 30 = 122 

10 = Outubro – 31 dias → 122 + 31 = 153 

Conforme previsto no gabarito preliminar. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão afirma que a semente deve ficar DURANTE 45 dias e que Priscila planou no dia 24 de setembro. Com a palavra 

durante, fica entendido que o dia 24 de setembro será incluído nos 45 dias. Caso fosse dito que Priscila deveria verificar 

a semente DEPOIS de 45 dias, a contagem se iniciaria um dia depois de 24 de setembro. Logo, a resposta permanece a 

mesma, não havendo dupla interpretação. 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão cita 3 lugares (bairros) situados no Rio de Janeiro e um lugar (cidade) do Espírito Santo e pede para afirmar 

que alternativa é de um grupo DIFERENTE das demais. Logicamente a única alternativa que não pertence ao Rio de 

Janeiro e que não é um bairro deve ser considerada como correta. 

 
Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão possui duas alternativas incorretas as opções B e C. 

O voto é facultativo para os analfabetos e menores de 18 anos e não de16 anos como relatado na opção. 

As eleições são realizadas no mês de outubro e não em novembro como descrito na opção. 

Portanto, há duas opções incorretas e a questão foi anulada. 

Fonte: 

  http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/eleicoes-como-funcionam-as-eleicoes-no-brasil.htm 

 http://www.brasil.gov.br/governo/2010/09/processo-eleitoral 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na questão pede uma fonte escrita de pesquisa histórica, portanto a resposta correta corresponde a letra B) Jornais, 

como enunciado no gabarito.  

Fonte: 

  http://www.dicionarioinformal.com.br/fontes%20hist%C3%B3ricas/ 

 http://profellingtonalexandre.blogspot.com.br/2012/09/fontes-historicas.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/eleicoes-como-funcionam-as-eleicoes-no-brasil.htm
http://www.dicionarioinformal.com.br/fontes%20hist%C3%B3ricas/
http://profellingtonalexandre.blogspot.com.br/2012/09/fontes-historicas.html
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Cargo: Zelador 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede “quantos sapatos, NO MÍNIMO, ...”. Ou seja, qual é o MENOR número de sapatos que o engraxate deve 

engraxar para que seu lucro supere R$ 1.200,00. Portanto, há apenas uma resposta correta, pois ao engraxar 74 sapatos, 

seu lucro irá superar os R$ 1.200,00, mas não será o mínimo de sapatos necessários para isso, sendo que o mínimo é 73 

sapatos. 

 

 

 

 

II 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

 
 

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

fundamentações supraelencadas. 

 

 

 

 
Publique-se, 

 
 

23 de junho de 2016 
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