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    CONCURSO PÚBLICO 

 CÂMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE/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 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE – ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
 

 

 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição  Nome Cargo 

822000127 Rodrigo De Oliveira Figueredo Agente de Vigilância 

822000348 Lucas De Oliveira Agente de Vigilância 

822001818 Gustavo Neves Dos Santos Agente de Vigilância 

822001839 Suzana Gonçalves Brito Agente de Vigilância 

822002626 Andre Luiz De Oliveira Salino Agente de Vigilância 

822002773 Marcelo Marques Machado Agente de Vigilância 

822000226 Tamires De Paula Prott Santana Auxiliar de Serviços Gerais 

822000863 Jhannytt Aparecida De Souza Pinheiro Da Matta Auxiliar de Serviços Gerais 

822000905 Guilherme De Souza Medeiros Auxiliar de Serviços Gerais 

822001121 Sheila Bernardo Da Silva Auxiliar de Serviços Gerais 

822002139 Jessica Martins Vitorino Auxiliar de Serviços Gerais 

822002151 Marcos Vinicios Dos Santos Firmino Gonçalves Auxiliar de Serviços Gerais 

822002249 Douglas Portela Da Silva Auxiliar de Serviços Gerais 

822002717 Aghar Maria Couto Carminati Zambrotti Auxiliar de Serviços Gerais 

822002759 Heitor Fernandes Estanislau Auxiliar de Serviços Gerais 

822000436 Paulo Celso Ernani Madeira Da Silva Contador 

822000784 Tafarel Eugenio Rodrigues Toledo Contador 

822000925 João Batista De Souza Neto Contador 

822000439 Paulo Celso Ernani Madeira Da Silva Controlador Interno 

822001664 Lais Fernandes Estanislau Controlador Interno 

822000833 Edno Natalino Ramos Lino Júnior Motorista 

822001941 Marco Aurélio Machado Dos Reis Motorista 

822002004 Adriano Pereira De Mello Motorista 
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822002282 Marlon Ferreira Da Silva Motorista 

822000869 Thatiana Borato Técnico Legislativo 

822001775 Maria Eduarda Katharine Rodrigues Técnico Legislativo 

822002270 Jonathan Benevenuto De Souza Técnico Legislativo 

822002418 Cristiane Milagres Guerra De Oliveira Técnico Legislativo 

822002430 Tadeu Santos De Souza Reis Técnico Legislativo 

822002454 Juliano Martins Resende Técnico Legislativo 

822002505 Liniker Raimundo Nogueira Técnico Legislativo 

822001899 Cristiane Andre Da Silva Almeida Telefonista 

822000344 Juvenal Fernandes Espíndola Ramiro Tesoureiro 
 

 

 
 

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 de Vigilância 
 
Questão: 07 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 

A palavra “talvez”, de acordo com o contexto em que se encontra empregada, significa “possivelmente”. 

Dessa forma, o gabarito foi alterado para alternativa C. 

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 trecho “Podemos não ser caçados por bandidos como coelhos pelas ruas dia e noite, podemos viver em 

morros sem nos enfiarmos embaixo da cama nos frequentes tiroteios,...” expressa circunstância de negação 

devido à palavra “não”. 

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

Paulo: Atual, 2009. 
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Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 
 

Questão: 12 

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

O erro de grafia apresentado no enunciado da questão, ou seja, a falta da letra ‘s’ no plural da palavra valor, 

não compromete a interpretação da mesma. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 13 

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

Resposta: C. Espelho é o único item que não possui luz própria.  

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

 

Questão: 19 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A questão apresenta duas respostas possíveis: 

_ de acordo com os nomes dos animais, a alternativa correta é a c) Zebra, pois os demais animais começam 

com a letra c. 

_ de acordo com a classificação dos animais, a alternativa correta é B) Cobra, pois os demais animais são 

quadrúpedes. 

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. 

A existência de bibliotecas comunitárias não aumenta a exclusão social, muito pelo contrário, contribui para a 

redução da exclusão social, uma vez que as bibliotecas têm a função de informar. Uma biblioteca pública está 

destinada a atender à comunidade em geral, e seu acervo deve ser composto por uma grande variedade de 

assunto; A biblioteca deve ser um lugar onde o povo possa se encontrar, trocar ideias, discutir problemas, 

saciar curiosidades e obter informações essenciais para a cidadania; 

Fonte: Geografia e Conhecimento Prático – páginas 46 a 48. Edição 29 fevereiro de 2010. 

 

Questão: 22 

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

A questão trata da realidade do espaço urbano no Brasil. Numerosas metrópoles do Brasil e outros países 

poderiam economizar verbas substantivas aplicadas na limpeza urbana, caso a população sujasse menos as 

ruas, parques e praças. 

 

Questão: 28 

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

São consideradas plantas medicinais agrião, a babosa, o abacate é o fruto do abacateiro é extremamente rico 

em vitamina A. Só não inclui na lista a brachiaria que é utilizada para forragens.  

Fonte: Geografia e Conhecimento Prático – página 63. Edição 46 2011. 
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Cargo: Contador 

 

Questão: 07 

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

A alternativa “A) o vocábulo foi utilizado em seu sentido denotativo.” não pode ser considerada correta, pois, 

a acepção apresentada pelo dicionário da língua portuguesa Houaiss de “capacidade de se recobrara 

facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças” apresenta-se, identificado no dicionário, como sentido 

figurado, portanto, conotativo.  

Fonte:  

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

Questão: 11 

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

Evento A: Área correspondente aos números 3 e 4 na primeira roleta:  5/8 da área total; 

Evento B: Área correspondente aos números 3 e 4 na primeira roleta:  1/4 da área total. 

P (A e B) = (5/8).(1/4)= 5/32 

Resposta: C 

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

 

Questão: 22 

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

A crise que abala a economia e a política brasileiras eclodiu ao se tornar pública a Operação Lava Jato, 

realizada pela Polícia Federal. Passaram a surgir denúncias de desvio e lavagem de dinheiro, má administração 

na compra de uma refinaria em Pasadena, nos Estados Unidos, e superfaturamento em obras de grande 

porte, como a construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Na esteira do escândalo, foram 

instaladas duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) para investigar o assunto. Tudo isso acontece em 

um momento de fragilidade econômica da Petrobras, que já apresentava alto grau de endividamento e viu 

despencar o valor das suas ações nas bolsas de valores no Brasil e no exterior. Sob forte pressão política, a 

presidente da empresa, a funcionária de carreira Graça Foster, demitiu-se em fevereiro de 2015 e foi 

substituída por Aldemir Bendine, ex-presidente do Banco do Brasil, indicado pela presidente Dilma Roussef 

(PT). A crise, porém, está longe de seu fim. 

Fonte: https://almanaque.abril.com.br/dossie-petroleo  

 

Questão: 23 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

O Brasil ainda não conquistou este significativo prêmio, tendo sido indicado em: “O pagador de promessas”, 

de Anselmo Duarte (1963); “O Quatrilho”, de Fábio Barreto (1996); “O que é isso, companheiro?”, de Bruno 

Barreto (1998); “Central do Brasil”, de Walter Salles (1999); e, “O palhaço”, de Selton Melo (2013). A 

coprodução Brasil-EUA “O beijo da mulher aranha”, do argentino Hector Babenco, foi indicado ao Oscar de 

melhor filme e não de melhor filme estrangeiro. Dessa forma, a questão foi anulada, pois apenas a firmativa I 

encontra-se correta. 

Fonte:  
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 http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_filmes_premiados_com_o_Oscar_de_melhor_filme_estrangeiro  

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_indica%C3%A7%C3%B5es_de_filmes_brasileiros_para_os_pr%C3

%AAmios_Oscar#D.C3.A9cada_de_2010 

 

Questão: 36 

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

A alternativa apontada no gabarito está correta, haja vista que a remuneração ao capital de terceiros, na 

contabilidade de uma companhia industrial regida pela Lei das S/As, engloba tanto os juros e variações 

cambiais quanto os tributos decorrentes das operações financeiras para obtenção desse capital de terceiros. 

Despesa corrente, em contabilidade, é um termo utilizado no Orçamento Público e não encontra classificação 

para fins de escrituração nas sociedades empresarias. 

Ratifica-se, portanto, o gabarito original. 

Fonte: Contabilidade Geral, Editora Atlas. 

 

Questão: 39 

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

A questão em comento abordou tema que, em que pese haver casos específicos e regramento próprio, 

corretamente recebeu enunciado e resposta coerente. É que as entidades de capital aberto podem, de acordo 

com a pela Lei nº 6.404/1976 manter ações em tesouraria para negociação futura, nos seguintes casos: 1 - Nas 

operações de resgate, reembolso ou amortização dessas ações; 2 - Na aquisição, para permanência em 

tesouraria ou cancelamento, desde que até o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem 

diminuição do Capital Social, ou por doação; 3 - Na alienação das ações adquiridas nos termos item anterior e 

mantidas em tesouraria; e 4 - Na compra quando, resolvida a redução do Capital Social mediante restituição, 

em dinheiro, de parte do valor das ações, o preço destas em bolsa for inferior ou igual à importância que deve 

ser restituída. 

Ratifica-se, portanto, o gabarito original. 

Fonte: Contabilidade Geral, Editora Atlas. 

 

Cargo: Controlador Interno 

 

Questão: 05 

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

A alternativa “A) Questionar a relevância dos efeitos causados pela invasão da tecnologia na vida da 

sociedade. ” não pode ser considerada correta. Vejamos o 2º§: 

“Quem não sabe que, antes da energia elétrica, a família se reunia ao redor do piano? Quem desconhece que, 

depois da energia elétrica, o piano foi substituído pelo rádio e, ainda mais recentemente, pela televisão? 

Alguém que tenha uma geladeira que já parou de funcionar pode desconhecer as transformações que este 

eletrodoméstico gerou na nossa relação com o mercado de suprimentos? Quantos de nós, acostumados que 

estamos às calculadoras de bolso, ainda sabemos fazer contas de cabeça ou na ponta do lápis? ” 

Os questionamentos expressos, em nenhum momento, questionam a relevância de tais facilidades 

tecnológicas, são feitas indagações sobre comportamentos adquiridos após o uso das mesmas no cotidiano.  

Fonte: O próprio texto. 
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Questão: 07 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para “D”. 

A alternativa “D) a partir da expressão de uma conclusão, os efeitos de um comportamento indevido são 

evidenciados. ” deve ser considerada correta, pois, em “Por isso, as paisagens converteram-se em pacotes 

turísticos e as fontes e nascentes tomaram a forma de garrafa. ” (3º§), a locução conjuntiva empregada (por 

isso) expressa conclusão. A continuação lógica do raciocínio iniciado com a oração anterior ocorreria com o 

emprego dos adjuntos conjuntivos “portanto” e “logo”. 

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha 

 

Questão: 08 

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

A alternativa “C) uma determinada perspectiva. ” não pode ser considerada correta. O título do texto: “Para 

ler em 2050” não permite que se reconheça qual será a expectativa acerca do tempo indicado (2050), mas 

apenas há uma instrução representada pela alternativa D) uma finalidade textual subjetiva. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 31 

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

A votação de pareceres de Tribunais de Contas obedecem aos ritos da CRFB. Ao afirmar no enunciado que a 

“votação” foi “apertada”, este autor não prejudicou o entendimento de que o parecer foi rejeitado. Se ele foi 

rejeitado, é porque o quórum qualificado foi devidamente atendido, portanto, está correto. Lado outro, não 

resta dúvida que a decisão do Legislativo é soberana e prevalece de forma definitiva. 

Ratifica-se, portanto, o gabarito original. 

Fonte: Contabilidade Pública, Editora Atlas. 

 

Questão: 32 

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

O controle social é aquele exercido pelo povo, direta ou indiretamente, neste último caso por meio dos 

representantes eleitos para o Legislativo. Ao criar ferramentas de controle e transparência, a CRFB fortaleceu 

os mecanismos para que a população exerça seu controle. 

Ratifica-se, portanto, o gabarito original. 

Fonte: Contabilidade Pública, Editora Atlas. 

 

Questão: 34 

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

De acordo com a NBC T 16.3 a avaliação de desempenho é A ferramenta de gestão utilizada para a aferição de 

aspectos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade de programas do Poder Público, não se 

confundindo com o conceito de Governança Corporativa. 

Ratifica-se, portanto, o gabarito original. 

Fonte: Contabilidade Pública, Editora Atlas. 
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Questão: 40 

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

Não há obscuridade no enunciado, que é claro ao suscitar o conceito de custo de oportunidade, que é aquele 

custo da escolha de uma ação mais onerosa ou menos econômica para a entidade. A pontuação e a 

organização do texto estão também corretamente dispostas.  

Ratifica-se, portanto, o gabarito original. 

Fonte: Contabilidade Pública, Editora Atlas. 

 
Cargo: Motorista 

 

Questão: 02 

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

O termo “mas” poderá ser substituído, sem alteração de sentido, por “entretanto”. As demais palavras não 

estão de acordo com o questionamento abordado. 

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

Paulo: Atual, 2009. 

 

Questão: 06 

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

De acordo com o contexto, os termos “impacto” e “constante” apresentam como significado correto 

“choque” e “progressiva”. As demais palavras não estão de acordo com o sentido textual. 

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

Paulo: Atual, 2009. 

 

Questão: 13 

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

O número total de atletas é 151. 

O número de cada modalidade exclusiva é igual, x. 

Somando-se os outros dados fornecidos, obtém-se: 

32

963

15115251053







x

x

x

 

Resultando no seguinte diagrama de Venn:

 

 
Então, n(Futsal) = 32 + 15 + 5 + 10 = 62. 
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Gabarito: C 

 

Questão: 17 

Recurso Procedente. Questão anulada.  

_ Falta de alternativa correta. 

 
Seja o lado do quadrado = x 

_Área do quadrado = x2 

_Área do triângulo retângulo menor = (x/2)2/2 = x2/4 /2 = x2/8 

_Área de cada um dos dois triângulos retângulos maiores = (x/2 . x)/2 = x2/2 /2 =x2/4 

_Área do triângulo em negrito = x2 – x2/8 – 2.( x2/4) = x2 – x2/8 –  x2/2 = 8x2 – x2– 4x2/8 

  Área do triângulo em negrito = 3x2/8 = 0,375 de x2 = 37,5% de x2 

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

 

Questão: 29 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Uma investigação do Ministério Público Federal do Amazonas (MPF-AM) apura denúncia de um suposto 

massacre de indígenas isolados, conhecidos como 'Flecheiros', na Terra Indígena Vale do Javari, no interior do 

Estado. As mortes foram denunciadas pela Fundação Nacional do Índio (Funai) e teriam ocorrido em agosto. A 

inconsistência gráfica no enunciado interferiu consideravelmente na compreensão da questão. 

Fonte: http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/funai-e-mpf-confirmam-investigacao-que-apura-suposto-

massacre-de-indios-isolados-na-amazonia.ghtml 

 

Cargo: Técnico Legislativo 

 

Questão: 02 

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

A alternativa “A) o momento em que o assunto é tratado. ” não pode ser considerada correta, pois, de acordo 

com o enunciado da questão: “De acordo com o autor, uma discussão sobre um futuro sustentável apresenta 

certa dificuldade de alcance do entendimento considerando-se”. O momento em que o assunto é tratado não 

diz respeito à idade do jovem, tal característica é concernente ao tipo de público e não ao momento de 

discussão do assunto.    

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 03 

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

 “Porque sustentabilidade é isto: ” A forma “porque “é uma conjunção, equivalente a “pois”, “já que”, “uma 

vez que”, indicando uma explicação. A alternativa “A) causa. ” não pode ser considerada correta, pois, quando 
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o “porque” indica causa, esta oração  - introduzida por ele – vem após a principal, o que não é o caso em 

análise.  

Fonte:  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha 

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme o Acordo 

Ortográfico) São Paulo: Scipione, 2008. 

Questão: 09 

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

Variação linguística é a propriedade das línguas de se modificarem em razão da situação de uso e das 

características do falante, como faixa etária, região, classe social, entre outras. Variedades linguísticas são os 

modos de se falar e escrever uma língua, de acordo com as possibilidades de variação de seus elementos. A 

norma padrão é aquela associada à variedade da classe de maior prestígio social, utilizada, geralmente, em 

textos oficiais, jornalísticos e acadêmicos. Seus usos são registrados nas gramáticas normativas e nos 

dicionários. A linguagem coloquial é usada nas relações informais, na vida cotidiana, sem a preocupação de 

obedecer à norma culta. São comuns, nesse tipo de linguagem, o uso de gírias e de expressões populares. A 

linguagem coloquial ou informal é caracterizada pelo nível popular de linguagem, que emprega estruturas 

simples apresentando até mesmo desvios da norma culta, o que não ocorre no texto em análise.  No trecho da 

alternativa C, o sujeito “a gente” relacionado à forma verbal “casamos” está em desacordo com a linguagem 

formal, linguagem que utiliza a construção da norma culta, de acordo com a gramática normativa. A palavra 

“balada” tem seu significado registrado nos dicionários como “1 - mús. composição musical de caráter épico. 

2.mús composição instrumental sem forma definida. ” Ocorre que tal termo adquiriu novo significado 

demonstrando ser uma gíria de uso de determinado grupo da sociedade. Assim Balada é o nome popular no 

Brasil para shows dos mais diversos em ambientes também diversos ou até mesmo reuniões em ambientes 

como casa noturna que tem semanalmente: música eletrônica, shows ao vivo, etc. Uma balada geralmente 

abre umas 10 da noite e fecha umas 5 da manhã, com muita música e bebida a noite toda. Algumas 

disponibilizam camarote para que se possa ter o conforto de se sentar, comemorar um aniversário, etc. A 

balada é mais frequentada por jovens  

Fonte:  

 BAGNO, M. Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação linguística. São Paulo: 

Parábola, 2007.  

 CEGALLA, Domingos Pascoal. Novíssima gramática da Língua Portuguesa. 46. ed. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 2005. 

Questão: 11 

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

90 bolas (vermelhas e amarelas); 

v+a=90 

v/a=1/4 => a=4v 

v+4v=90 

5v=90 

v=18 e a=72 

p(a)=72/90=0,8=80% 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Questão: 12 

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

O conteúdo da questão está previsto no edital e se refere a Lógica Dedutiva. 

Fonte: Edital. 

 

Questão: 17 

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

Conforme consta no Edital, “Noções de sistemas de Windows”, e para que não possa ter divergências, no 

enunciado é apresentado a versão do sistema, a que a questão se refere, exatamente porque podem haver 

divergências entre as versões, desta feita, a questão não apresente elementos que caracterizam algo que não 

foi pedido no Edital. No Windows 10, Configuração Local, Idioma Padrão Português, você pode exibir o Painel 

de detalhes ou o Painel de visualização no lado direito da janela ou você pode fechar os dois. 

Fonte: LAMBERT, J.; LAMBERT, S. Windows 10 - Série Passo a Passo. Porto Alegre: Bookman, 2016 – Pág.: 102 

e 103. 

 

Questão: 18 

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

A imagem apresentada foi retirada do navegador EDGE, presente no Windows 10, como navegador padrão 

desse sistema. Na barra de ferramentas do Edge, clique no botão Hub (marcado com as três linhas 

horizontais) para exibir o painel Hub. 

Fonte: LAMBERT, J.; LAMBERT, S. Windows 10 - Série Passo a Passo. Porto Alegre: Bookman, 2016 – Pág.: 207 

 

Questão: 19 

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

Alterar ou alternar vão causar o mesmo efeito, quando as telas são acionadas, uma vez que você altera de 

MAIÚSCULAS para MINÚSCULAS, e vice-versa, com essas teclas de atalho. Desta forma a questão não 

apresenta elementos que caracterizam um não entendimento. Apenas e tão somente uma resposta na 

questão e é a que produz o que foi solicitado no enunciado. 

A combinação de teclas <SHIFT> + <F3> altera as letras maiúsculas e minúsculas. 

Fonte: MANZANO, A.L. N. G.; MANZANO, M. I. N. G. Estudo dirigido de Microsoft Word 2013 – 1ª ed. – São 

Paulo: Érica, 2013. – Pág.: 150 

 

Questão: 21 

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

Se estivesse viva, a arquiteta modernista Lina Bo Bardi, que projetou a sede do Masp (Museu de Arte de São 

Paulo), já havia completado 100 anos de idade. Nascida em Roma, na Itália, veio para o Brasil, em 1946, com o 

marido, o jornalista Pietro Maria Bardi, onde passou o resto da vida. Em 1951, ela se naturalizou brasileira. 

Ressalta-se que a questão se encontra adequada e coerente com o seguinte item do conteúdo programático: 

“artes (...) e suas vinculações históricas a nível nacional (...)”. 

Fonte:  

 http://g1.globo.com/pop-arte/fotos/2012/12/fotos-obras-de-oscar-niemeyer.html#F477118  

 http://www.niemeyer.org.br/  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u661821.shtml - Acessado em 06/12/2012 
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Questão: 25 

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

A Índia foi colônia da Grã-Bretanha, tornando-se independente em 1947, após a II Guerra Mundial num 

processo pacífico liderado por Mahatma Gandhi. É correto afirmar que “a Índia ocupa planície isolada do 

continente pela cordilheira do Himalaia”. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 490 a 492). 

 

Questão: 27 

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

Paquistão, Índia e Coreia do Norte não se incluem entre os signatários deste Tratado hoje e já desenvolveram 

armas nucleares. A África do Sul é signatária e não desenvolveu armas nucleares. Já o Irã também é signatário 

e atualmente é foco de grandes especulações e preocupação das principais nações diante seus 

posicionamentos políticos-internacionais e a desconfiança de que possa estar desenvolvendo este tipo de 

armamento. Os países signatários deste Tratado que não fizeram uso deste armamento antes de 1º de janeiro 

de 1967 não possuem liberação para pesquisas nesta área, mas podem realizar pesquisas envolvendo o 

enriquecimento de urânio para fins pacíficos.  

Fonte:  

 Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 356 – 496). 

 http://veja.abril.com.br/perguntas-respostas/tratado-nao-proliferacao-nuclear.shtml 

 

Questão: 28 

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

O crescimento de qualquer cidade exige obras de ampliação da infraestrutura urbana: distribuição de água, 

rede coletora de esgoto, fornecimento de energia elétrica e pavimentação de ruas, entre outras. No entanto, 

a implantação dessa infraestrutura nas cidades brasileiras geralmente não acompanha o crescimento urbano.  

Fonte: Geografia espaço e vivência: a organização do espaço brasileiro, 7º ano/Levon Boligian- p. 74 à 76.  

 

Cargo: Telefonista 

 

Questão: 13 

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

O número total de atletas é 151. 

O número de cada modalidade exclusiva é igual, x. 

Somando-se os outros dados fornecidos, obtém-se: 

32

963

15115251053







x

x

x

 

Resultando no seguinte diagrama de Venn:
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Então, n(Futsal) = 32 + 15 + 5 + 10 = 62. 

Gabarito: C 

 

Questão: 17 

Recurso Procedente. Questão anulada.  

_ Falta de alternativa correta. 

 
Seja o lado do quadrado = x 

_Área do quadrado = x2 

_Área do triângulo retângulo menor = (x/2)2/2 = x2/4 /2 = x2/8 

_Área de cada um dos dois triângulos retângulos maiores = (x/2 . x)/2 = x2/2 /2 =x2/4 

_Área do triângulo em negrito = x2 – x2/8 – 2.( x2/4) = x2 – x2/8 –  x2/2 = 8x2 – x2– 4x2/8 

  Área do triângulo em negrito = 3x2/8 = 0,375 de x2 = 37,5% de x2 

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

 

Questão: 29 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Uma investigação do Ministério Público Federal do Amazonas (MPF-AM) apura denúncia de um suposto 

massacre de indígenas isolados, conhecidos como 'Flecheiros', na Terra Indígena Vale do Javari, no interior do 

Estado. As mortes foram denunciadas pela Fundação Nacional do Índio (Funai) e teriam ocorrido em agosto. A 

inconsistência gráfica no enunciado interferiu consideravelmente na compreensão da questão. 

Fonte: http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/funai-e-mpf-confirmam-investigacao-que-apura-suposto-

massacre-de-indios-isolados-na-amazonia.ghtml 
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Cargo: Tesoureiro 

 

Questão: 01 

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

A locução adjetiva “de um samba” é adjunto adnominal porque é o agente dessa expressão: “acordes de um 

samba”, portanto a alternativa “a” é a correta.  

Na alternativa “d” a locução adjetiva é complemento nominal de “harmonia”, portanto “dos instrumentos” é o 

alvo da ação expressa pelo nome “harmonia”.  

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 

48. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p. 

 

 

 

 

 

 

 

III 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

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

fundamentações supraelencadas. 

 

  

Publique-se, 

 

 

9 de novembro de 2017 

 

IDECAN 


