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CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO/MG 
 

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 CORONEL FABRICIANO – ESTADO DE MINAS GERAIS. 
 

 

 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição  Nome Cargo 

833000039 Cesar Antunes Gomes De Castro Advogado 

833000918 Nicole Regina Lisboa Rocha Advogado 

833001158 Wendell Magalhães Carvalho Corlho Advogado 

833001762 Josimar Santana Machado Advogado 

833002450 Simone Luiz Andrade Advogado 

833004033 Núbia Raissa Assis Martins Advogado 

833004626 Brenda Elisa David De Souza Advogado 

833004866 Heveny Natividade Barboza De Lima Advogado 

833004880 Gabrielle Bolina Silveira Advogado 

833005104 Gabriel Venturim De Souza Grossi Advogado 

833005186 Gustavo Henrique Gonçalves Almenara Advogado 

833000051 Andressa Oliveira Souza Agente Administrativo 

833000134 Vanderlúcia Coimbra Agente Administrativo 

833000149 Luciana Aparecida Da Silva Agente Administrativo 

833000167 Ramón Alves Botelho Agente Administrativo 

833000230 Willian Queiroz Manicoba Agente Administrativo 

833000256 Bruno Oliveira Glória Agente Administrativo 

833000338 Sabrina Carvalho De Assis Morais Agente Administrativo 

833000864 Rubens Silverio Martins Agente Administrativo 

833001159 Wendell Magalhães Carvalho Corlho Agente Administrativo 

833001456 Charles Rodrigo De Araujo Agente Administrativo 

833001901 Ednilson Pinto Agente Administrativo 

833001912 Gesane Evangelista Cunha Agente Administrativo 

833002034 Eudis Dos Santos Agente Administrativo 

833002381 Franciele Soares Jacob Agente Administrativo 
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833002409 Cesar Antunes Gomes De Castro Agente Administrativo 

833002424 Maysa Chamon De Almeida Ferreira Agente Administrativo 

833002816 Cássia Gonçalves De Paiva Agente Administrativo 

833002997 Julha Maria Silva Rodrigues Andrade Vieira Agente Administrativo 

833003021 Aline Rodrigues De Sena Mendes Agente Administrativo 

833003262 Iago De Aquino Godinho Agente Administrativo 

833003267 Bárbara Evelyn Damasceno Agente Administrativo 

833003444 Lucas Costa Lage De Assis Agente Administrativo 

833003530 Luciane Medeiros Lucas Agente Administrativo 

833003705 Sara Silva Vila Nova Cerqueira Agente Administrativo 

833003871 Bryann Clyff Damasceno Mota Agente Administrativo 

833004201 Rodrigo Dos Santos Agente Administrativo 

833004377 Leiliany Do Carmo Labiapari Agente Administrativo 

833004627 Brenda Elisa David De Souza Agente Administrativo 

833004818 Gislene Renata Do Carmo Stelling Agente Administrativo 

833004918 Rosemary Moreira Miranda Agente Administrativo 

833005488 Gabriela Franco Da Silva Agente Administrativo 

833000329 Gustavo Domingues Da Silva Lima Assistente de Controle Interno 

833000344 Elenice Pereira Daniel Assistente de Controle Interno 

833000914 Vanilda Simoes Do Nascimento Pereira Assistente de Controle Interno 

833005509 Roberta Da Mata Mesquita Assistente de Controle Interno 

833005687 Sara Silva Vila Nova Cerqueira Assistente de Controle Interno 

833000405 Átila Jorge De Moura Emiliano Auxiliar Administrativo 

833000882 Juliana Lagares Matos Auxiliar Administrativo 

833002279 Marcos Vinicius Martins Auxiliar Administrativo 

833002423 Luiz Henrique Martins Vieira Auxiliar Administrativo 

833002950 Adrielle Ferreira Castro Auxiliar Administrativo 

833003612 Ricardo Da Cruz Gomes Dos Santos Auxiliar Administrativo 

833003657 Rafaela Leite Carvalho Auxiliar Administrativo 

833004474 Hugo Tuschtler De Carvalho Auxiliar Administrativo 

833005392 Bryann Clyff Damasceno Mota Auxiliar Administrativo 

833000639 Jeferson Domingues Morais Auxiliar de Manutenção 

833001332 Onicio Lemos Auxiliar de Manutenção 

833002772 Deyverson Franclein Paranhos Avelino Auxiliar de Manutenção 

833003519 Luciano Gonçalves Da Costa Auxiliar de Manutenção 

833000441 Cleydson Ferreira De Jesus Engenheiro Civil 

833000450 Laíza Letícia Da Silveira Lopes Engenheiro Civil 

833000481 Guilherme Bizarro Fraga Engenheiro Civil 

833000552 Abdon José Corrêa Filho Engenheiro Civil 

833001308 Samuel Amaral Silva Engenheiro Civil 

833001640 Tharsio Nader Reis Engenheiro Civil 

833001985 Bruna Mariana Reis Fraga Engenheiro Civil 

833002267 Alberto José Corrêa De Souza Engenheiro Civil 

833002284 Thaize Araujo Gonçalves Engenheiro Civil 

833002288 Jean Henrique Carvalhaes Engenheiro Civil 

833002324 Janaina Maria Ferreira Santos Engenheiro Civil 

833003209 Tiago Martins Dos Santos Caetano Engenheiro Civil 

833003273 Robert Pereira Grillo Engenheiro Civil 
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833003625 Ivana Cecília Ataíde Bicalho Engenheiro Civil 

833003700 Saionara Michele Dutra Guerardi Pinto Cotta Sena Engenheiro Civil 

833003867 Nara Letícia Pina Silveira Engenheiro Civil 

833004043 Hilton Da Silva Franco Júnior Engenheiro Civil 

833004351 Gabriel Vasconcelos Ribas Engenheiro Civil 

833004462 Rayssa Rodrigues Feminino Pantaleao Engenheiro Civil 

833004645 Gustavo Oliveira Campolina Azeredo Engenheiro Civil 

833000052 Adriano Aleixo Da Cruz Motorista 

833000432 Carlos Luiz Pimentel Motorista 

833000684 Ralvane Manoel Da Cruz Torres Motorista 

833000764 Julio Cesar Souza Parreira Motorista 

833001289 Renato Junior De Andrade Motorista 

833002809 Luis Carlos Martins Ribeiro Motorista 

833003025 Neyviton Salino Do Nascimento Motorista 

833003087 Charles Willian Parreira De Souza Motorista 

833003255 Pedro Robson Martins Motta Junior Motorista 

833004525 Stefan Patrik Rosa Da Silva Machado Motorista 

833004541 Everton Carlos Da Silva Motorista 

833004992 Edson De Faria Gomes Motorista 

833005035 Horthiz Martins Thomaz Motorista 

833005326 Daniel Pedro Da Silva Motorista 

833000213 Cássio Cézar Paula Dos Santos Técnico em Contabilidade 

833000540 Claudiney Henrique De Oliveira Vigia 

833000744 Alexandre De Souza Melo Vigia 

833004406 Fernando Rodrigues Duarte Vigia 

833004528 Stefan Patrik Rosa Da Silva Machado Vigia 

 
 

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: Advogado 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais apontam para uma eventual impertinência da resposta apontada como correta, A, em detrimento 
daquela que creem estar correta, D. No entanto, isso não procede. Os textos, como aponta Marcuschi (2002), de modo 
geral, apresentam sequências textuais das diferentes tipologias textuais disponíveis (narrar, relatar, expor, argumentar e 
instruir, cf. SCHNEUWLY E DOLZ, 2004). Assim, quando dizemos que o principal objetivo de um texto é expor (ou 
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explicar), estamos afirmando que o que predomina em tal texto, em termos funcionais, é o objetivo de explicar um 
tópico, ou um conhecimento, e, no âmbito textual, sequências expositivas. Isso, no entanto, não quer dizer que possam 
ser encontradas sequências de outras tipologias, tanto no âmbito textual quanto no âmbito funcional. 
Veja-se o seguinte exemplo. Um adulto, para convencer uma criança de algo, pode contar a ela uma fábula. A fábula é 
um gênero narrativo, mas o texto do adulto, como um todo, será uma argumentação, haja vista que o objetivo principal 
dele é convencê-la – a criança – a não fazer algo. Dessa maneira, a narrativa se enquadra apenas como um argumento 
desse texto argumentativo mais amplo. 
Não é diferente com o texto em questão. É possível encontrar nele sequências textuais de variadas tipologias, no 
entanto, em sua integralidade, prevalece, no âmbito semântico, o propósito de explicar “quantas vezes o cérebro 
precisa ser exposto a uma palavra para aprendê-la”, ou seja, o estímulo necessário para a apreensão de conhecimento 
de natureza lexical. Para que esse objetivo seja cumprido, sua estrutura (i.e., seu âmbito textual), tal como a ordenação 
lógica, a predominância de tempos verbais do mundo comentado e os conectores lógicos (traços marcantes de textos 
expositivos, ou explicativos, cf. KOCH E ELIAS, 2012, p. 67) reforçam essa rotulação. Dessa maneira, julga-se o pleito de 
mudança de gabarito IMPROCEDENTE e a resposta correta fica mantida como A. 
Fontes:  

 O próprio texto e 

 KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e escrever: estratégias de produção textual. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2012. 

 MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, A. P. et al. Gêneros Textuais e 

Ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002. p. 19-36. 

 SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. Gêneros orais e escritos na escola. Trad. e org. Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. 

Campinas: Mercado de Letras, 2004. 

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais sustentam que o texto não permite que a afirmação I – “o aprendizado de palavras é amplo e 
envolve o aprendizado de diferentes conhecimentos” – seja constatara. Isso, no entanto, não se sustenta, uma vez que 
no decorrer do texto, são indicados diferentes conhecimentos relacionados ao aprendizado de uma palavra, tais como a 
sua grafia, a sua pronúncia, seu contexto de uso. O quinto parágrafo, inclusive, resume bem tal complexidade, ao 
afirmar que “Snow diz ainda que há muitos aspectos sobre as palavras para se aprender. ‘Não apenas as pronúncias ou o 
que significam, mas também o contexto adequado para usá-las’.”. Diante do exposto, julgam-se as razões recursais 
IMPROCEDENTES, e o gabarito mantido como C. 
Fonte: o próprio texto. 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No texto, é afirmado apenas que “a partir dos 15 anos estudantes são mais eficientes em aprender”. No entanto, tal 
afirmação abarca estudantes adultos e até mesmo idosos. Portanto, o conteúdo de A apresenta uma informação 
incorreta. Por outro lado, os conteúdos das alternativas B, C e D podem ser validados pelo texto. 
A alternativa B encontra apoio na afirmação: “A professora de Harvard diz que o ensino de idiomas estrangeiros é uma 
das poucas formas que permite medir a frequência que uma palavra é exposta. ”. 
C, por sua vez, é validada pelo seguinte trecho: “[...] a partir dos 15 anos estudantes são mais eficientes em aprender. Já 
podem fazer isso sozinhos e usar referências bibliográficas para reforçar os conhecimentos. ‘Então, creio que os mais 
jovens provavelmente precisam de mais exposição’. ”. 
A alternativa D, por fim, encontra respaldo na seguinte afirmação: “Catherine Snow, professora de educação na 
prestigiada Universidade Harvard, nos EUA, pondera que existem diferentes condições de aprendizado e, às vezes, basta 
ouvir a palavra uma única vez para aprendê-la. ”. 
Assim, julgam-se as razões IMPROCEDENTES e o gabarito será mantido como A. 
Fonte: o próprio texto. 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais buscam sustentar que os itens II e III também poderiam ser julgados como corretos. No entanto, a 
questão é clara em recortar que devem ser observados os “elementos que reforçam a função prescritiva” do trecho 
recortado do texto. Esclarece-se: não é verificar o que está, ou não, presente no trecho em questão, mas quais 
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estratégias reforçam o caráter injuntivo, prescritivo do trecho. De acordo com Koch e Elias (2012, p. 68), dos traços 
apresentados, apenas “o uso de expressões para ordenamento dos fatos/ações” são marcas de textos instrutivos, ou 
injuntivos. Os traços II e III não dizem respeito a textos que almejam tal objetivo sócio comunicativo. Eles se referem, 
respectivamente, a textos argumentativos e expositivos (ou explicativos), não a textos injuntivos. Portanto, julgam-se as 
razões recursais IMPROCEDENTES e a alternativa B (I, apenas) será mantida como correta. 
Fontes:  

 O próprio texto 

 KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e escrever: estratégias de produção textual. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2012. 

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais sustentam que a oração “que os estudantes aprendam uma média de 200 palavras por semana” é 
uma oração subordinada substantiva subjetiva e atuaria, por essa razão, como sujeito do verbo “esperar”. Implicado a 
isso, estaria também o fato de a oração estar na voz passiva (sintética) e a palavra “se” atuaria como pronome 
apassivador e não como índice de indeterminação do sujeito. Isso, no entanto, mostra-se equivocado. A análise 
realizada para sustentar as razões recursais ampara-se exclusivamente no âmbito sintático, mas é o âmbito semântico 
que é capaz de mostrar o porquê de se tratar de uma oração com sujeito do tipo indeterminado, logo com a palavra “se” 
atuando como índice de indeterminação do sujeito. 
O sujeito selecionado pelo verbo esperar é do tipo + animado, logo não pode ser preenchido pela oração “que os 
estudantes aprendam uma média de 200 palavras por semana”. Para um adequado atendimento à valência desse verbo, 
é preciso que alguém (ou algo animando) espere por alguma coisa ou alguém. Assim, como não temos expresso aquele, 
ou aqueles, que “esperam que os estudantes aprendam uma média de 200 palavras por semana” o sujeito é 
considerado indeterminado (cf. CUNHA E CINTRA, 2007, p. 128). A oração indicada não é subjetiva, mas objetiva direta, 
isto é, complementa o sentido do verbo “esperar” indicando aquilo que é esperado. Assim, por razões de natureza 
semântica, o caso sequer é polêmico, uma vez que o complemento oracional não pode atuar como sujeito do verbo em 
questão. 
Antes de finalizar, vale esclarecer que a consagrada gramática de Cunha e Cintra (op. cit.) observa, para um sujeito 
indeterminado, apenas que “algumas vezes, o verbo não se refere a uma pessoa determinada, ou por se desconhecer 
quem executa a ação, ou por não haver interesse no seu conhecimento. [...] Nestes casos em que o sujeito não vem 
expresso na oração nem pode ser identificado, põe-se o verbo: a) ou na 3.ª pessoa do plural; [...] b) ou na 3.ª pessoa do 
singular, com o pronome se [...]”. O caso apresentado na questão é justamente o caso de b. Observa-se ainda que, nessa 
consagrada obra (assim como em outras), não existe restrição alguma para se indeterminar um verbo transitivo. 
Assim, entende-se que as conjecturas apresentadas para sustentar o pleito de alteração do gabarito são infundadas e 
não se sustentam na literatura da área (nenhuma referência a autor, obra, etc. é, inclusive, apresentada). Dessa forma, 
julgam-se as razões recursais IMPROCEDENTES e o gabarito mantido como C (indeterminado). 
Fonte: CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2007. 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na tira, o globo terrestre é uma representação do mundo real, constituindo-se como uma metonímia imagética do tipo 
“representante pelo objeto representado”. Uma vez que há uma relação real, concreta, objetiva (cf. AQUINO, 2008, p. 
09) entre o globo terrestre e o planeta Terra, indicado pela palavra “mundo”, temos exclusivamente uma metonímia. 
Não pode haver metáfora, pois “o mundo reduzido” não é comparado ao “mundo original”, ele representa 
objetivamente o mundo. Assim, julgam-se as razões IMPROCEDENTES e alternativa B mantida como correta. 
Fontes:  

 O próprio texto 

 AQUINO, R. Interpretação de textos: teoria e 800 questões comentadas. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “isto”, tal como utilizada no texto, é um pronome demonstrativo de primeira pessoa, servindo, dessa maneira, 
para indicar algo que está próximo a quem fala/escreve (a primeira pessoa do discurso) (cf. CUNHA E CINTRA, 2007, p. 
329). É exatamente o que temos no texto: o calçado está nas mãos da pessoa que fala (independentemente de estar 
perto da outra personagem, a referência central de um processo enunciativo é o falante). Não se pode julgar que ela 
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antecipa o fato de o garoto apanhar, já que ele estava diante de uma situação alternativa. Prova isso ainda que, de 
acordo com o texto, ele não apanha, já que fez a escolha de ir à escola, justamente para evitar o castigo. Diante disso, 
julgam-se as razões recursais improcedentes e o gabarito mantido como C. 
Fonte:  

 O próprio texto 

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2007. 

 
Questão: 12 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A argumentação apresentada no recurso não se refere a questão de número 12. 
 
Questão: 13 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
60 anos:    6+0=6        2.6 =12  ->   12.3=36 
61 anos:    6+1=7        2.7 =14  ->   14.3=42 
62 anos:    6+2=8        2.8 =16  ->   16.3=48 
63 anos:    6+3=9        2.9 =18  ->   18.3=54 
64 anos:    6+4=10      3.10=30 
65  anos:   6+5=11      3.11=33 
66 anos:    6+6=12      3.12=36 
67 anos:    6+7=13      3.13=39 
68 anos:    6+8=14      3.14=42 
69 anos:    6+9=15      3.5=45 
 
Número total de doces: 36+42+48+54+30+33+36+39+42+45=405 doces. 
Questão anulada, pois a resposta não se encontra entre as alternativas apresentadas. 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 
Um Sistema Operacional Multiprogramação tem a seguinte característica: O SO divide o tempo de processamento entre 
vários processos mantendo o processador sempre ocupado. Já o multiprocessamento caracteriza-se por ter diversos 
processadores, dentro de um mesmo sistema de computação, por isso a diferença. 
Fonte: VELLOSO, F. de C. – Informática: conceitos básicos – 9ª ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. – Pág.: 65 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra B. O Coaching é a metodologia de desenvolvimento humano mais eficaz do Brasil e do 
mundo. Trata-se de um processo que visa aumentar o desempenho de pessoas, profissionais, grupos e organizações, 
aumentando o alcance de resultados positivos por meio de conhecimentos de diversas ciências, metodologias, técnicas 
e mais de 100 ferramentas extraordinárias. Derivada da palavra inglesa coach, Coaching significa treinamento. Esse 
termo surgiu na Hungria para denominar as carruagens utilizadas por jovens universitários do século XVII, e guiadas 
pelos chamados “coacheiros”. A partir daí, por volta de 1830, na Universidade de Oxford, a palavra “coach” passou a ser 
empregado como sinônimo de “tutor”, aquele que prepara e ensina os estudantes em suas jornadas acadêmicas. 
No ano seguinte, em 1831, o Coaching passou a ser integrado no campo dos esportes. Foi apenas em 1950 que o termo 
passou a ser empregado na literatura business como competência de desenvolvimento de pessoas. O Coaching é um 
processo com começo, meio e fim, todos definidos entre coach – profissional que conduz o processo — e coachee (o 
cliente). O papel do coach é apoiar o coachee na busca por respostas para a concretização de metas e objetivos e, 
principalmente, no alcance de grandes resultados. Seu maior objetivo é levar o cliente a sair de seu estado atual para 
um estado desejado em um curto espaço de tempo. 
Para isso, são realizadas as sessões de Coaching — que podem ser semanais, quinzenais ou mensais e têm duração, em 
média, de uma a duas horas. Durante as sessões, o coach realiza inúmeras perguntas poderosas com o objetivo de 
estimular o coachee a encontrar, dentro de si mesmo, todas as respostas que precisa para conquistar o que deseja de 
forma rápida, assertiva e permanente. Ao final de cada sessão, são indicadas tarefas que devem ser realizadas com o 
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intuito de ficar mais próximo do alcance do estado desejado. Todo o processo de Coaching é determinado em comum 
acordo entre coach e coachee.  Porém, para que o processo seja efetivamente conduzido e os resultados sejam 
alcançados com sucesso, é preciso de compromisso de ambas as partes. Além disso, o cliente deve estar totalmente 
comprometimento, com foco e determinação para alcançar o que deseja de forma permanente e tangível. 
Fonte: 

 http://www.jrmcoaching.com.br/blog/como-surgiu-e-qual-o-objetivo-coaching/  

 http://www.bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br/tde_arquivos/6/TDE-2014-02-05T114005Z-

1844/Publico/DEBORA%20APARECIDA%20DA%20COSTA%20FERREIRA.pdf  

 http://www.ibccoaching.com.br/portal/coaching/qual-origem-coaching/ 

 http://lp1.ibccoaching.com.br/empreender/?utm_source=taboola&utm_medium=referral 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta Correta é a letra B.  Amazônia Legal - Também chamada de Amazônia Brasileira, foi instituída pela lei nº 
1.806/1953, durante o Governo Vargas. A partir de então, os estados do Mato Grosso, Tocantins (na época Goiás) e 
metade do Maranhão (até o meridiano de 44º) foram incorporados à região, não necessariamente nesta ocasião, mas a 
legislação permitiu que posteriormente isso fosse feito. Com a definição, o governo pretendia levar desenvolvimento à 
região. “Os critérios para incorporação à Amazônia Legal são as características naturais, como bacia hidrográfica”, diz o 
professor de geografia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Isaque Sousa. “Além das questões naturais, tem 
as questões políticas. E fazer parte da Amazônia Legal é ter acesso a recursos”, acrescenta. A instituição da definição 
geográfica e política da Amazônia Legal também possibilitou a desmistificação de ideias. “Hoje sabemos que a Amazônia 
não é uma grande planície, ela possui cadeias de montanhas. O maior pico do Brasil, por exemplo, está na Amazônia”, 
destaca. Amazônia Internacional - Engloba nove países: Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, 
Guiana Francesa e Suriname. Isso equivale a 7 milhões de quilômetros quadrados da América do Sul. Mais de 60% dessa 
área está no Brasil. “Na Amazônia, em termos de biogeografia temos cerrados, campos, terra firme, alagados, cidades, 
metrópoles, vilas, pequenas comunidades e nove idiomas”, garante Sousa. Região Norte - Maior macrorregião do País, é 
onde está localizada grande parte da Amazônia Brasileira. Possui 3.869.639,9 quilômetros quadrados, ou seja, mais de 
45% do território brasileiro e compreende os estados do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins. 
Fonte: 

 http://portalamazonia.com/noticias/entenda-a-diferenca-entre-amazonia-legal-internacional-e-regiao-norte 

 http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/11/1937091-procuradoria-move-757-acoes-contra-desmate-na-

amazonia-e-pede-r-15-bi.shtml 

 https://www.estadosecapitaisdobrasil.com/regiao/norte/ 

 http://slideplayer.com.br/slide/67120/1/images/1/Macrorregi%C3%B5es+do+IBGE.jpg 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano integra o Conteúdo Programático do Edital, portanto, 
não prospera a alegação de que a questão fora elaborada fora das regras editalícias. 
Mantem-se o gabarito preliminar. 
Fonte:  

 BRASIL. Resolução nº. 369 de 2009, 08 de julho DE 2009. Estabelece o Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Coronel Fabriciano. Disponível em: 

http://www.camarafabriciano.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx/Resolucao_0_2009?cdLocal=5&arquivo={CEBD0CC

6-A014-EACC-C556-C0D05071EB3C}.pdf Acesso em: 02 de jan. 2018. 

 

Cargo: Agente Administrativo 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Expor um ponto de vista naturalmente exige a apresentação de argumentos que a fundamentem. Ou seja, os 
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argumentos apresentados funcionam como razões, ou como fundamentos de que a tese defendida tem sentido e 
consistência. Nas práticas sociais que envolvem a proposição de um certo posicionamento ou ponto de vista, a 
estratégia de oferecer argumentos é um recurso de primeira importância.  
Portanto, é necessário que o leitor identifique os argumentos utilizados pelo autor na construção do texto. Essa tarefa 
exige que o leitor, primeiramente, reconheça o ponto de vista que está sendo defendido e relacione os argumentos 
usados para sustentá-lo. 
No caso do texto 1, para comprovar que o governo gasta milhões com o tratamento de doenças provocadas pelo fumo, 
o autor recorreu a argumentos baseados em provas concretas (dados estatísticos) e a opinião de especialistas sobre os 
prejuízos causados pelo cigarro, o que constitui também um argumento de autoridade. As informações fornecidas pelos 
especialistas em saúde foram utilizadas para dar credibilidade às informações veiculadas pelo autor. Não se trata, 
portanto, de argumentos consensuais, uma vez que esses veiculam “verdades” aceitas por todos. São afirmações que 
não dependem de comparação, como por exemplo, “Todo ser humano precisa de boa alimentação e lazer”. “A poluição 
diminui a qualidade de vida nas grandes cidades”.  Portanto, a opção correta da questão 2 é letra A. 
Fonte:  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e interação. 3ª Ed. São Paulo: Atual, 2009. p. 345. 

 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: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É o agrupamento de duas ou mais palavras que, ao modificar substantivou ou pronome substantivo, exerce o papel 
próprio de adjetivo. Em geral, a locução adjetiva resulta do encontro de preposição e substantivo (como em teor de 
açúcar, expressão de macaco), ou preposição e advérbio (como em cardápio de hoje, pneus de trás). 
Algumas locuções adjetivas possuem adjetivos correspondentes, como em do útero = uterino; de prevenção = 
profiláticas ou preventivas; de pulmão = pulmonar; por mês = mensal(is). Entretanto, como alguns adjetivos eruditos são 
pouco conhecidos, podem ser equivocadamente relacionados a alguma locução adjetiva por uma questão de 
semelhança na forma de se escrever o adjetivo. Foi exatamente isso que aconteceu no texto da alternativa A. O adjetivo 
vicinal não correspondente à locução adjetiva do vício. Vicinal é relativo à vizinhança, vizinho. Portanto, a resposta 
correta da questão 6 é letra A. 
Fonte: TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 1996. p. 193. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Essa é uma questão que trabalha com a noção de paráfrase. A paráfrase, originária do grego para-phrasis (repetição de 
uma sentença), constitui-se na recriação textual, tendo como suporte um texto-fonte. Ao parafrasearmos um texto, 
estamos atribuindo-lhe uma nova “roupagem” discursiva, embora mantendo a mesma ideia contida no texto original. 
Dessa forma, a única alternativa em que a reescrita não manteve o sentido do texto original, ou seja, a única opção em 
que não houve paráfrase foi a letra D. Ao suprimir o artigo “o”, houve uma mudança radical no sentido do texto. “Em 
todo o país”, significa no país inteiro. “Em todo país” significa em qualquer país. Nas demais alternativas, houve somente 
a modificação na ordem dos termos da frase, mas não houve mudança de sentido. Portanto, a resposta correta da 
questão 7 é letra D. 
Fonte:  

 TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 1996. p. 193. 

 http://www.portugues.com.br/redacao/parodiaparafraseexemplosintertextualidade.html 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Essa é uma questão que avalia a capacidade de o candidato identificar o gênero a que pertence o texto em análise. 
Os textos desempenham papel fundamental em nossa vida social, já que estamos nos comunicando o tempo todo. No 
processo comunicativo, os textos têm uma função e cada esfera de utilização da língua, cada campo de atividade, 
elabora determinados tipos de textos que são estáveis, ou seja, se repetem tanto no assunto, como na função, no estilo, 
na forma. É isso que nos permite reconhecer um texto como carta, ou bula de remédio, ou poesia, ou notícia jornalística, 
por exemplo. Identificar o gênero textual é um dos primeiros passos para uma competente leitura de texto.  
Nessa questão, o texto 2 em análise é um anúncio publicitário ou propaganda (letra D). Cada gênero de texto, ao ser 
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criado, possui um objetivo específico. Em se tratando do gênero propaganda, o objetivo maior é persuadir, isto é, 
convencer o interlocutor a fazer alguma coisa: seja a aderir a uma ideia, adquirir um produto, utilizar um serviço, mudar 
um serviço, seja sensibilizar, conscientizar, mobilizar acerca de alguma questão de ordem social, cultural, pessoal, 
política, ideológica, etc.  
Para o leitor “enxergar” esses objetivos, torna-se necessária a análise do texto não verbal presente, isto é, a imagem, os 
recursos gráficos utilizados como forma de persuadir o leitor; o slogan como uma forma de manter o apelo da 
propaganda na memória das pessoas, estruturado em frases simples, curtas e objetivas; a função conativa como forma 
de persuasão do receptor; as estratégias linguísticas utilizadas que são responsáveis pela construção do sentido, como o 
uso dos pronomes de tratamento de segunda pessoa como uma forma de interagir, de estabelecer uma aproximação 
entre o anunciante e o consumidor; o uso de vocativos; as metáforas, metonímias, hipérboles e ironias utilizadas e que 
estão muito presentes na linguagem cotidiana.  
 As propagandas, de um modo geral, utilizam os mesmos recursos linguísticos para tentar influenciar o receptor. A 
característica linguística mais marcante nesse gênero de texto é o uso do imperativo, não como uma ordem, mas como 
um pedido, um chamamento, uma súplica, uma sugestão, pois não se pretende obrigar o interlocutor a nada, ao 
contrário, o objetivo é conquistar sua atenção e sua confiança, e, consequentemente, sua adesão. Para isso, a 
mensagem é enviada de modo direto, claro, objetivo, sem rodeios. Vai-se direto ao objetivo que se pretende alcançar, 
uma vez que as propagandas geralmente são constituídas por textos curtos, precisam dizer muito, mas em poucas 
palavras, daí o recurso da imagem como um grande aliado no processo de persuasão do interlocutor. Assim, a resposta 
correta da questão 8 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. 

 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, Ângela Paiva; MACHADO, 

Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora. Gêneros textuais & Ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005.  p. 19-23. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
48.12=576 questões       80.25= 2000 questões 
_Regra de três: 
Número de questões        Tempo de correção em minutos 
        576                                                    36  
        2000                                                   x 
576.x=2000.36 
x= 72000/576= 125 minutos = 120 +5= 2 horas e 5 minutos 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
3x+4x+6=90 
7x=84 
x=12 

 Notebooks Tablets Celulares Total 

Marca A 36-12-14=10 12 29-15=14 3.12=36 

Marca B 54-7-15=32 12-5=7 12+3=15 4.12+6=54 

Total 90-19-29=42 19 29 90 

Soma de notebooks da marca B e celulares da marca A: 32+14=46 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 
Conforme edital, Noções de sistema Windows, daí a necessidade de especificação de qual versão do sistema Windows a 
questão se refere. O Windows 10 é a aversão mais nova, por isso a especificação da versão. Desta forma a questão não 
apresenta elementos que a inviabilizem.  
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A respeito do solicitado na questão: 
<Tecla Windows> + <U>: Abrir a Central de Facilidade de Acesso 
<Tela Windows> + <X>: Exibir o menu Link rápido. 
Fonte: LAMBERT, J; LAMBERT, S. – Windows 10 passo a passo – Porto Alegre: Bookman, 2016. – Pág: 552 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra D. A origem do congado é a lenda do Chico-Rei. Segundo conta a história, Chico era o rei 
de uma tribo no reino do Congo, e que foi trazido para o Brasil junto com mais 400 negros para serem escravizados.  Não 
há documentos que comprovem a existência desse 'rei de congo', são estórias orais, contadas de geração em geração. 
Dizem que Chico era um monarca guerreiro que foi capturado junto com sua família por portugueses traficantes de 
escravos e trazido ao Brasil. Durante a viagem sua esposa e alguns filhos faleceram, apenas ele e um filho aguentaram a 
viagem.  Ao chegar ao Brasil foi comprado pelo Major Augusto, proprietário da mina da Encardideira, e foi levado para 
Vila Rica. Trabalhando como escravo conseguiu comprar sua liberdade e a de seu filho. Adquiriu a mina da Encardideira. 
Aos poucos, foi comprando a alforria de seus compatriotas. Ele era considerado 'rei' pelos outros escravos. O 'Rei preto' 
se casou com uma nova rainha e seu prestígio foi crescendo em Ouro preto, antiga Vila Rica.  Organizaram a irmandade 
do Rosário e Santa Efigênia e construíram a igreja do alto da santa cruz. Por ocasião da festa dos Reis Magos, em janeiro, 
e na de Nossa Senhora do Rosário, em outubro, havia grandes solenidades generalizadas com o nome de 'Reisados'. O 
congado que hoje é celebrado em várias regiões do Brasil é um movimento cultural que envolve danças, cantos, 
levantamentos de mastros, coroações e cavalgadas, expressos na festa do Rosário plenamente no mês de outubro. Na 
festa se utilizam instrumentos musicais como cuíca, caixa, pandeiro e reco-reco, os congadeiros vão atrás da cavalgada 
que segue com uma bandeira de Nossa Senhora do Rosário. As Congadas são objetos de estudo de vários folcloristas, 
sociólogos, antropólogos, entre outros. Muitos deles valorizam esse tipo de manifestação como parte do folclore 
brasileiro, sem se preocupar com sua dinamicidade, se apegando meramente ao entendimento dos rituais ou dos 
festejos de forma isolada de sua totalidade e da ação dos sujeitos que a movimentam, lhe dão vida e a atualizam. No 
contexto da cultura popular, as Congadas acontecem em várias regiões do país de forma diferenciada. Em algumas se 
mantêm vivas por pequenos grupos que persistem todos os anos em viver essa prática cultural, mas em outros, ela 
ganha uma dinamicidade expressiva, fazendo com que durante o período dos festejos os sujeitos e a própria cidade 
passem a viver em função de sua realização, como acontece em Catalão-GO. 
Fonte: 

 http://www.folclore.net.br/congado.php 

 http://www.maysabrao.com.br/a-congada-no-brasil-comecou-assim/ 

 https://fortissima.com.br/2016/02/04/congado-conheca-a-origem-da-lenda-do-chico-rei-14823716/ 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra A.  O desempenho mínimo exigido no Enem varia conforme a universidade, assim como as 
mensalidades (sim, as universidades em Portugal, e em grande parte dos países da Europa, mesmo as públicas, não são 
gratuitas), custos com hospedagem e alimentação. Também é preciso verificar os documentos requeridos por cada 
instituição e o procedimento para emissão do visto de estudante. Atualmente, várias universidades oferecem a reserva 
de vagas como meio de acesso facilitado para alguns grupos de candidatos. As também chamadas cotas são carteiras 
destinadas a determinados segmentos sociais definidos pela instituição de ensino. O conceito de cotas como ação 
afirmativa surgiu na década de 1960 nos Estados Unidos. No Brasil, o sistema demorou a chegar, as reservas de vagas 
surgiram com a Constituição Brasileira de 1988, garantindo um percentual dos cargos e empregos públicos aos 
portadores de deficiência física. Nas universidades, a adoção de reserva de vagas começou no ano 2000, com a 
aprovação de uma Lei Estadual no Rio de Janeiro, que garantia a reserva de 50% das carteiras para estudantes das redes 
públicas de ensino. Mas, a lei só foi aplicada em 2004, no vestibular da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 
e na UENF (Universidade Estadual do Norte Fluminense). Em geral, o sistema favorece alunos de escolas públicas, 
pessoas negras ou de etnia indígena, com deficiência física ou necessidades de educação especial. Com a reforma 
universitária, a maioria das Universidades Federais adotou a política de reserva de vagas. De acordo com o último 
levantamento, hoje, 51% das universidades estaduais e 42% das federais, possuem sistemas de cotas. A porcentagem 
varia de acordo com cada instituição. Na UFBA (Universidade Federal da Bahia), por exemplo, 45% das carteiras 
disponibilizadas são reservadas a negros, indígenas e alunos que vieram de escolas públicas. Muitas universidades 
também direcionam parte das vagas a candidatos aprovados por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU), do Enem. 
Algumas instituições exigem que o candidato participe do processo seletivo próprio, mas outras já consideram o 
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resultado do Exame. A reserva pode ocorrer de duas maneiras. A primeira é quando o número de vagas reservadas é 
preenchido pelos candidatos inscritos no programa com a pontuação mais alta. A segunda é a chamada política do 
bônus. Neste caso, a universidade oferece pontos a mais no vestibular, mas sem reservar um percentual de vagas. A USP 
(Universidade de São Paulo) é uma das instituições que utiliza a segunda modalidade apontada. 
Fonte: 

 http://www.ebc.com.br/educacao/2016/11/conheca-universidades-portuguesas-que-utilizam-o-enem-para-

selecao-de-estudantes 

 http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/brasileiros-enem-estudar-portugal/335079.html 

 http://www.uc.pt/brasil/faq 

 https://querobolsa.com.br/revista/como-usar-a-nota-do-enem-para-estudar-em-portugal? 

 https://www.eurodicas.com.br/faculdade-em-portugal/ 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra C. A partir da década de 1950, o cenário cultural brasileiro passou a vivenciar tempos de 
impressionante efervescência. Em virtude da popularização dos meios de comunicação e do contato com manifestações 
de outros países, a juventude brasileira experimentava novas formas de expressão que os inseria enquanto agentes 
ativos de sua cultura. No campo musical, o rock’n’roll caía no gosto de vários jovens que se identificavam com as 
músicas e a letras de Elvis Presley, Chuck Berry, Beatles e Rolling Stones. Essa nova sonoridade experimentada motivou 
diversos jovens a reproduzirem esse novo gênero com letras ambientadas em cenários urbanos brasileiros. Novos 
cantores e bandas apareciam na cena musical da época, como os reis do “iê, iê, iê” embalados pelo som das guitarras 
elétricas e do ritmo ditado pelas baterias. Nesse mesmo período, a TV se torna o grande espaço de popularização de 
artistas como Roberto Carlos, Wanderléia, Erasmo Carlos, Sérgio Reis, Os Vips, Golden Boys, Jerry Adriani e Ronnie Von. 
O aparecimento desses artistas acabou instituindo o movimento da “Jovem Guarda”, nome originalmente retirado do 
programa televiso da Record criado em 1965. Um dos fatores que possibilitaram a ascensão destes novos grupos e 
cantores na TV foi o espaço deixado pelos clubes de futebol, que haviam proibido a transmissão televisiva de suas 
partidas. Não por acaso, a entrada pela TV favorecia o uso do visual moderno e das performances agitadas entre aqueles 
que se apresentavam nos programas do período. Em suas letras, os cenários harmoniosos e as paixões adolescentes 
eram recorrentes no canto daqueles novos artistas. As situações cotidianas representadas por meio dessas canções 
eram geralmente dotadas de um clima descontraído e por situações de natureza cômica. A euforia de um beijo roubado, 
o passeio de carro pela cidade ou a ida ao cinema se tornavam pano de fundo de situações ficcionais que povoavam o 
imaginário dos fãs daqueles jovens ídolos. 
Fonte: 

 https://extra.globo.com/famosos/morre-cantor-jerry-adriani-aos-70-anos-21245217.html 

 http://brasilescola.uol.com.br/historiab/jovem-guarda.htm 

 http://cliquemusic.uol.com.br/generos/ver/jovem-guarda 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra A. Há 30 anos, em pleno governo de João Batista Figueiredo, em Cascavel (PR), centenas 
de trabalhadores rurais decidiram fundar um movimento social camponês, autônomo, que lutasse pela terra, pela 
Reforma Agrária e pelas transformações sociais necessárias para o nosso país. Eram posseiros, atingidos por barragens, 
migrantes, meeiros, parceiros, pequenos agricultores... Trabalhadores rurais sem terras, que estavam desprovidos do 
seu direito de produzir alimentos. Expulsos por um projeto autoritário para o campo brasileiro, capitaneado pela 
ditadura militar, que então cerceava direitos e liberdades de toda a sociedade. O Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra, ou MST, surgiu em 1984 quando ocorreu o primeiro encontro do movimento em Cascavel, no Paraná, como 
uma tentativa de discutir e mobilizar a população em torno da concretização da Reforma Agrária que desde então se 
confunde com a história do movimento no Brasil. A questão da Reforma Agrária surge devido ao grande número de 
latifúndios que eram característica do Brasil Colônia e que com o início da República começam a ser questionados 
deflagrando uma séria de movimentos ao longo da história do país. Outros países da América Latina como Guatemala, 
Bolívia, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador e República Dominicana passaram pela mesma questão, mas, sem que em 
nenhum deles o processo de Reforma Agrária tenha sido concluído. No Brasil a situação não é mais animadora uma vez 
que, até 2005, menos de 10% das famílias, das cerca de 7 milhões que não tem acesso a terra, foram assentadas. Destas 
7 milhões, cerca de 200 mil famílias ligadas ao MST e outras 80 mil ligadas a outros movimentos encontram-se 
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acampadas à espera da desapropriação de terras improdutivas. Bastante conhecido pela tática de organizar barricadas 
em estradas e invasões de propriedades como maneira de chamar a atenção da mídia para sua causa, o MST surgiu em 
um momento em que o Brasil passava pela reabertura da política nacional, após o período da Ditadura Militar. Antes 
desse período outros movimentos haviam tentado a distribuição igualitária das terras, mas, a Ditadura fez com que se 
dissolvessem e com que a causa só tomasse força novamente com o final da mesma na década de 80. Entre os objetivos 
do MST encontra-se o de desapropriar os latifúndios em posse das multinacionais e de todos aqueles que estiverem 
improdutivos, assim como a definição de uma área máxima para propriedade rural. O MST é contra projetos de 
colonização (como os realizados na Amazônia e que resultaram em fracasso) e defende a autonomia das tribos 
indígenas, sendo contra a revisão de suas terras. Por fim, o MST luta para que os assassinos de trabalhadores rurais 
sejam punidos e defende a cobrança do Imposto Territorial Rural (ITR) o qual seria revertido para a continuação da 
Reforma Agrária. 
Fonte: 

 http://www.mst.org.br/nossa-historia/ 

 https://www.infoescola.com/geografia/mst-movimento-dos-trabalhadores-rurais-sem-terra/ 

 https://www.brasildefato.com.br/2017/09/08/mst-comemora-30-anos-de-luta-e-resistencia-na-bahia/ 

 https://www.institutoliberal.org.br/blog/mst-entra-mercado-capitalista-o-governo-comeca-formar-mais-um-

campeao-nacional/ 

 
Questão: 36 
Recurso procedente. Questão anulada. 
Os recursos são procedentes, haja vista que a questão possui duas alternativas que podem ser consideradas corretas (C 
e D).  
Portanto, a questão foi anulada. 
Fonte: CRFB. 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão em comento abordou tema que está previsto no art. 17 do Regimento Interno da Câmara, que dispõe: 
Art. 17.  A Mesa da Câmara compõe-se dos cargos de Presidente, Primeiro Vice-Presidente, Segundo Vice-Presidente, 
Primeiro Secretário e Segundo Secretário, com mandato de 01 (um) ano, permitida a recondução para o mesmo cargo 
na eleição subsequente, por apenas uma vez. (RESOLUÇÃO 485). 
Ratifica-se, portanto, o gabarito original. 
Fonte: Regimento Interno da Câmara Municipal de Cel. Fabriciano/MG. 
 
 

Cargo: Assistente de Controle Interno 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais apontam para uma eventual impertinência da resposta apontada como correta, A, em detrimento 
daquela que creem estar correta, D. No entanto, isso não procede. Os textos, como aponta Marcuschi (2002), de modo 
geral, apresentam sequências textuais das diferentes tipologias textuais disponíveis (narrar, relatar, expor, argumentar e 
instruir, cf. SCHNEUWLY E DOLZ, 2004). Assim, quando dizemos que o principal objetivo de um texto é expor (ou 
explicar), estamos afirmando que o que predomina em tal texto, em termos funcionais, é o objetivo de explicar um 
tópico, ou um conhecimento, e, no âmbito textual, sequências expositivas. Isso, no entanto, não quer dizer que possam 
ser encontradas sequências de outras tipologias, tanto no âmbito textual quanto no âmbito funcional. 
Veja-se o seguinte exemplo. Um adulto, para convencer uma criança de algo, pode contar a ela uma fábula. A fábula é 
um gênero narrativo, mas o texto do adulto, como um todo, será uma argumentação, haja vista que o objetivo principal 
dele é convencê-la – a criança – a não fazer algo. Dessa maneira, a narrativa se enquadra apenas como um argumento 
desse texto argumentativo mais amplo. 
Não é diferente com o texto em questão. É possível encontrar nele sequências textuais de variadas tipologias, no 
entanto, em sua integralidade, prevalece, no âmbito semântico, o propósito de explicar “quantas vezes o cérebro 
precisa ser exposto a uma palavra para aprendê-la”, ou seja, o estímulo necessário para a apreensão de conhecimento 
de natureza lexical. Para que esse objetivo seja cumprido, sua estrutura (i.e., seu âmbito textual), tal como a ordenação 
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lógica, a predominância de tempos verbais do mundo comentado e os conectores lógicos (traços marcantes de textos 
expositivos, ou explicativos, cf. KOCH E ELIAS, 2012, p. 67) reforçam essa rotulação. Dessa maneira, julga-se o pleito de 
mudança de gabarito IMPROCEDENTE e a resposta correta fica mantida como A. 
Fonte:  

 O próprio texto e 

 KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e escrever: estratégias de produção textual. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2012. 

 MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, A. P. et al. Gêneros Textuais e 

Ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002. p. 19-36. 

 SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. Gêneros orais e escritos na escola. Trad. e org. Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. 

Campinas: Mercado de Letras, 2004. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “isto”, tal como utilizada no texto, é um pronome demonstrativo de primeira pessoa, servindo, dessa maneira, 
para indicar algo que está próximo a quem fala/escreve (a primeira pessoa do discurso) (cf. CUNHA E CINTRA, 2007, p. 
329). É exatamente o que temos no texto: o calçado está nas mãos da pessoa que fala (independentemente de estar 
perto da outra personagem, a referência central de um processo enunciativo é o falante). Não se pode julgar que ela 
antecipa o fato de o garoto apanhar, já que ele estava diante de uma situação alternativa. Prova isso ainda que, de 
acordo com o texto, ele não apanha, já que fez a escolha de ir à escola, justamente para evitar o castigo. Diante disso, 
julgam-se as razões recursais improcedentes e o gabarito mantido como C. 
Fonte:  

 O próprio texto e 

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2007. 

 
Questão: 13 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
60 anos:   6+0=6       2.6 =12  ->   12.3=36 
61 anos:   6+1=7       2.7 =14  ->   14.3=42 
62 anos:   6+2=8       2.8 =16  ->   16.3=48 
63 anos:   6+3=9       2.9 =18  ->   18.3=54 
64 anos:   6+4=10     3.10=30 
65  anos:  6+5=11     3.11=33 
66 anos:   6+6=12     3.12=36 
67 anos:   6+7=13     3.13=39 
68 anos:   6+8=14     3.14=42 
69 anos:   6+9=15     3.5=45 
Número total de doces: 36+42+48+54+30+33+36+39+42+45=405 doces. 
Questão anulada, pois a resposta não se encontra entre as alternativas apresentadas. 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. O modelo de camadas OSI (Open Systems Interconective) é um 
modelo composto por 7 camadas, onde a quinta camada é a camada de sessão, responsável pelo estabelecimento, 
manutenção e fiscalização das comunicações. No modelo TCP/IP, a camada de Aplicação engloba as camadas de 
Apresentação e Sessão que pertencem ao modelo OSI. 
Fonte: VELLOSO, F. de C. – Informática: conceitos básicos – 9ª ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. – Pág.: 207 e 208 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra A. A obesidade é uma doença crônica, que afeta um número elevado de pessoas por todo 
o mundo. Porém, opção por uma rotina alimentar saudável e a prática de exercícios físicos podem contribuir com a 
prevenção e tratamento. A obesidade é caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal e pode acarretar graves 
problemas de saúde e levar até à morte. Segundo dados do IBGE, o Brasil tem cerca de 27 milhões de pessoas 
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consideradas obesas. Somando o total de indivíduos acima do peso, o montante chega a quase 75 milhões. A obesidade 
é diagnosticada através do cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Ele é feito da seguinte forma: divide-se o peso 
(em Kg) do paciente pela sua altura (em metros) elevada ao quadrado. De acordo com o padrão utilizado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), quando o resultado fica entre 18,5 e 24,9 kg/m2, o peso é considerado normal. 
Entre 25,0 e 29,9 kg/m2, sobrepeso, e acima deste valor, a pessoa é considerada obesa. Conforme a magnitude do 
excesso de peso pode-se, de acordo com o IMC, classificar o grau de obesidade do paciente em: obesidade leve (classe 1 
– IMC 30 a 34,9 kg/m2), moderada (classe 2 - IMC 35 a 39,9 kg/m2) e grave ou mórbida (classe 3 - IMC ≥ 40 kg/m2). Essa 
classificação é importante na escolha do tipo de tratamento, quando deve ser clínico ou cirúrgico. A obesidade é fator 
de risco para uma série de doenças. O obeso tem mais propensão a desenvolver problemas como hipertensão, doenças 
cardiovasculares, diabetes tipo 2, além de problemas físicos como artrose, pedra na vesícula, artrite, cansaço, refluxo 
esofágico, tumores de intestino e de vesícula. A obesidade pode, também, mexer com fatores psicológicos, acarretando 
diminuição da autoestima e depressão. São muitas as causas da obesidade. Em uma pessoa geneticamente predisposta, 
os maus hábitos alimentares e sedentarismo precipitarão o desenvolvimento da obesidade. Algumas disfunções 
endócrinas também podem levar ao desenvolvimento da obesidade. Por isso, na hora de pensar em perder peso, 
procure um especialista. Para o tratamento da obesidade, médicos podem usar fatores de risco e outras doenças para 
terem a noção da gravidade da situação do paciente. Por exemplo, apneia do sono, diabetes mellitus tipo 2 e 
arteriosclerose são doenças que indicam a necessidade de uso de medicamentos da obesidade já em pacientes com 
sobrepeso (IMC 25 - 29,9 kg/m2). A Lei 11.721/2008 determina que o 11 de outubro é Dia Nacional de Prevenção da 
Obesidade. A data havia sido criada, há cerca de dez anos, pela Federação Latino-Americana de Obesidade, porém 
reconhecida, em 1999, pelo Governo Federal e instituída no Brasil, na época, com o nome de Dia Nacional de Combate à 
Obesidade. A World Obesity também adota o dia 11 de outubro como o dia mundial da obesidade. A prevenção contra a 
obesidade passa pela conscientização da importância da atividade física e da alimentação adequada. O estilo de vida 
sedentário, as refeições com poucos vegetais e frutas, além do excesso de alimentos ricos em gordura e açúcar 
precipitam o aumento do número pessoas obesas, em todas as faixas etárias, inclusive crianças. Está comprovado que 
relacionamentos sociais e romances são menos frequentes entre obesos, já que eles saem menos de casa devido à 
diminuição da autoestima. Agora, uma vez existindo o relacionamento, a obesidade pode interferir no relacionamento 
sexual. Ela está relacionada à redução da testosterona, o que pode levar a redução de libido e a problemas de ereção 
nos homens. Já nas mulheres, existe uma redução dos níveis de hormônio feminino e aumento no nível dos 
masculinizantes. As mulheres podem apresentar aumento de pelos, irregularidade menstrual e infertilidade. As chances 
de todos esses problemas se resolverem, com uma perda de peso na ordem de 10%, são bem grandes. 
Fonte: 

 http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2017/08/1908212-obesidade-dispara-entre-jovens-do-

pais.shtml 

 https://www.endocrino.org.br/10-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-obesidade/ 

 https://www.endocrino.org.br/obesidade/ 

 http://www.minhavida.com.br/saude/temas/obesidade 

 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/obesidade_desnutricao.pdf 

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso dispõe que a alternativa “C” estaria errada em virtude de “remeter ao Poder Legislativo o controle interno”. 
Tal afirmação está equivocada haja vista que em nenhum momento foi feita tal afirmativa conforme transcrição da 
alternativa “C” a seguir: 
“C) Toda a administração pública fica sujeita à fiscalização hierárquica, mas, certamente por sua repercussão imediata 
no erário, a administração financeira e orçamentária submete-se a maiores rigores de acompanhamento, tendo a 
Constituição da República determinado o controle interno pelo Executivo e o controle externo pelo Poder Legislativo, 
auxiliado pelo Tribunal de contas. “ 
Observa-se que ao Poder Legislativo foi atribuído o controle externo.  Também não houve qualquer afirmativa a respeito 
de que o Poder Legislativo seria sinônimo de Congresso Nacional. Assim, referido recurso não procede, devendo ser 
mantido o gabarito divulgado. 
Fonte: MEIRELLES, H.L. Direito administrativo brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 
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Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A compreensão da Ação Popular como Princípio em sua essência, extrapola a superficialidade da compreensão dos 
Princípios Constitucionais e dos Princípios da Administração Pública.  Faz-se necessário uma compreensão mais 
profunda dos ditames constitucionais (art. 1º, caput, parágrafo único do art. 1º e art. 21, item I). 
A este respeito tem-se: 
“A participação popular é da essência do conceito de Estado Democrático de Direito, assumindo-se como principal 
elemento distintivo deste último em relação aos modelos que o precederam: o Estado (Liberal) de Direito – mais 
preocupado com a limitação e repartição do poder político e com a vinculação do próprio Estado à lei do que com a 
titularidade desse poder ou legitimidade popular de seu exercício; e, mais recentemente, o Estado Social de Direito – 
voltado à construção da igualdade material por meio da efetividade de direitos sociais, mas indiferente aos meios pelos 
quais se alcançaria esse fim. A participação popular acresceu ao modelo liberal de Estado de Direito a preocupação com 
legitimidade do exercício do poder, impondo a superação da mera exigência de formal legalidade...” 
Portanto, tal recurso não procede, devendo ser mantido o gabarito divulgado. 
Fonte:  

 BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. 8a. ed, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 

 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola e PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. 8a. ed, Brasília: Editora 

da UnB, 1995. 

 BRITTO, Carlos Ayres. Distinção entre “controle social do poder” e “participação popular”. In: Revista de Direito 

Administrativo, v.189. Rio de Janeiro,1992, p.114-22. 

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Participação Popular na Administração Pública. In: Revista de Direito 

Administrativo, Vol. 191. Rio de Janeiro, 1993, pp. 26-39. 

 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito da Participação Política: legislativa, administrativa, judicial. Rio de 

Janeiro: Renovar, 1992. 

 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 20a. ed, São Paulo: Malheiros, 2002. 

 
 

Cargo: Auxiliar Administrativo 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O autor utiliza de seu conhecimento sobre o modelo de República romana para abordar a questão dos princípios básicos 
da república brasileira, como se confirma no seguinte trecho: “O Brasil pretende ser uma República inspirada no sistema 
romano, como é o resto do planeta, mas continua patinando na instabilidade, deixando seu potencial “gigantesco” 
deitado em berço esplêndido, enquanto o sofrimento de milhões de pessoas persiste e se agrava. 
Embora possam se encontrar muitos motivos para o fracasso verde-amarelo, um em especial chama a atenção de quem 
analisa os “princípios”. Como a palavra afirma, o princípio se faz base e alicerce de algo que precisa ser sustentado; 
quanto mais sólido o princípio, mais possibilidade de elevar a construção e deixá-la resistente. 
Fonte: 

 O próprio texto 

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

Impetus, 2014. 519p. 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar; CLETO Ciley. 

 Interpretação de textos: construindo competências e habilidades em leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: 

Atual, 2012. 304p. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão pediu para assinalar o significado INCORRETO dentro de determinado contexto. Assim temos: 
 “Dessa forma, a economia é asfixiada, distorcida, assoberbada de empecilhos contrários à geração de renda.” / altiva.  
A palavra “assoberbada” significa “que ficou soberbo, altivo, rico, cheio de, dominado, abarbado de serviço. De acordo 
com o contexto do trecho, o significado que substitui o termo sublinhado, sem alteração de sentido, seria “cheia de”. 



 

16 

 

Dessa forma, apesar de “altiva” ser um significado relacionado à “assoberbada”, deve-se analisar o contexto e não a 
palavra fora dele. 
Fonte: 

 KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

216p. 

 LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. 8ª ed. São Paulo: Ática, 2008. 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 
O enunciado traz informações sobre uma URL, contextualizando a questão, mas a pergunta principal refere-se a o que 
um endereço, especificamente, identifica na Internet. Um endereço na Internet pode identificar: conexão a computador, 
usuário de correio eletrônico, e recursos ou serviços. 
Fonte: SANTOS, A. DE A. – Informática na Empresa – 6ª ed. – São Paulo: Atlas, 2015. – Pág. 59. 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O petróleo é originado de restos fossilizados de plantas e animais que viveram há centenas de milhões de anos atrás. 
Uma vez que as fontes de petróleo se esgotam, elas não podem ser substituídas. É usado para criar gasolina, diesel e 
combustível de aviação. É também utilizado na fabricação de materiais plásticos e produtos químicos industriais. É 
também a principal fonte de energia da atualidade, é um recurso esgotável e considerado uma fonte de energia suja 
(poluente). Além de servir como base para a fabricação da gasolina, principal combustível para automóveis. 
Fonte: 

 https://www.todamateria.com.br/recursos-naturais/ 

 http://www.brasilescola.com/geografia/petroleo.htm 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Assum Preto, Asa Branca e Baião são músicas de autoria de Luiz Gonzaga. As outras músicas são de autoria: 
• Luar do Sertão – Catulo da Paixão Cearense e João Pernambuco 
• Romaria – Renato Teixeira 
• João de Barro – Sergio Reis 
“Luar do Sertão” foi gravada há exatos 100 anos como uma toada sertaneja por Eduardo das Neves. O compacto, que 
saiu pela Odeon, trazia como compositores Catulo da Paixão Cearense e João Pernambuco. Anos mais tarde, regravada 
por nomes expressivos, como Maria Bethânia, Milton Nascimento e Luiz Gonzaga, ela se tornou um verdadeiro hino. 
Fonte: 

 https://blog.saraiva.com.br/ha-100-anos-luar-do-sertao-foi-gravada-pela-primeira-vez/ 

 www.mpbnet.com.br MPB nas escolas – A música sertaneja. Instituto Cultural Cravo albin. Secretaria de 

Educação do Rio de Janeiro. 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em cada objeto existe a indicação de muitos valores simbólicos e espirituais, como desenhos que representam os mitos 
que cultuam. (...) 
(...) cada povo tem um desenho diferente para pintar os potes e objetos de barro, tal qual uma marca registrada de sua 
cultura. O mesmo pode ser observado no trançado das cestas e na construção das malocas. (TIRAPELI, pg. 14) 
(...) os índios costumam pintar o rosto, os braços, as pernas, o ventre e as costas com formas geométricas que variam de 
uma cultura para outra. Eles pintam o corpo para se enfeitar no dia-a-dia ou então para se arrumar para as ocasiões 
especiais, como casamentos, enterros, situações de guerra ou de caça. (TIRAPELI, pag. 15) 
Os indígenas não produzem apenas arte utilitária, mas, também, decorativa, como a pintura corporal e a arte plumária. 
Fonte:  TIRAPELI, Percival. Arte Brasileira – Arte indígena – Do pré-colonial á contemporaneidade. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 2006. 
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Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que, além da alternativa C, a alternativa B também estaria certa, o que não prospera, visto que o 
Artigo 13 da Lei Orgânica do Município estabelece que é defeso ao vereador, desde a posse, ser titular de mais de um 
cargo ou mandato eletivo. 
Fonte: http://www.camarafabriciano.mg.gov.br/ 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que o tema da questão não está no conteúdo programático do edital e/ou aborda conhecimentos 
gerais. A questão explora o tema “qualidade no atendimento ao público”, previsto em edital. 
Fonte: Guia prático das novas ferramentas comerciais: menos mais do mesmo: da construção da marca ao atendimento 
ao consumidor [recurso eletrônico] / [Alexandre Bastos Moreira Lima ... et al.] . – Porto Alegre: Bookman, 2016. e-PUB. 
 
 

Cargo: Auxiliar de Manutenção 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em “Sentir-se amado é sentir que a pessoa tem interesse real na sua vida, que zela pela sua felicidade, que se preocupa 
quando as coisas não estão dando certo,...” (4º§), a palavra “quando” poderá ser substituída, sem alteração de sentido, 
por “enquanto”, conforme o contexto textual. As demais opções de respostas são inadequadas. 
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et al. Comunicação em prosa moderna.  Aprenda a escrever aprendendo a pensar. 27 ed. 
Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão não especifica o ano que o jogador veio, dando margem a duas respostas. Tendo nesse período dois anos 
bissextos, caso o primeiro ano seja bissexto. 
O ano civil é variável (365 ou 366 dias). ... O ano civil começa a 1 de janeiro e termina a 31 de dezembro. 
Sabendo que um jogador internacional de vôlei está morando no Brasil há 5 anos, portanto ele está morando aqui há 
_________dias 
(A) 1825 
(B) 1826 
(C) 1827 
(D) 1828 
Ante exposto, a questão foi anulada. 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta está correta 
Na expressão 
40 – 20 : 5 + 4 x 3 
Efetua-se primeiro a multiplicação e divisão e depois a soma e a subtração. 
Portanto, temos: 
40 – 20 : 5 + 4 x 3= 
40 – 4 + 12 = 
=36 + 12 = 48  
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Cargo: Engenheiro Civil 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É o agrupamento de duas ou mais palavras que, ao modificar substantivou ou pronome substantivo, exerce o papel 
próprio de adjetivo. Em geral, a locução adjetiva resulta do encontro de preposição e substantivo (como em teor de 
açúcar, expressão de macaco), ou preposição e advérbio (como em cardápio de hoje, pneus de trás). 
Algumas locuções adjetivas possuem adjetivos correspondentes, como em do útero = uterino; de prevenção = 
profiláticas ou preventivas; de pulmão = pulmonar; por mês = mensal(is). Entretanto, como alguns adjetivos eruditos são 
pouco conhecidos, podem ser equivocadamente relacionados a alguma locução adjetiva por uma questão de 
semelhança na forma de se escrever o adjetivo. Foi exatamente isso que aconteceu no texto da alternativa A. O adjetivo 
vicinal não correspondente à locução adjetiva do vício. Vicinal é relativo à vizinhança, vizinho. Portanto, a resposta 
correta da questão 6 é letra A. 
Fonte: TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 1996. p. 193. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Essa é uma questão que trabalha com a noção de paráfrase. A paráfrase, originária do grego para-phrasis (repetição de 
uma sentença), constitui-se na recriação textual, tendo como suporte um texto-fonte. Ao parafrasearmos um texto, 
estamos atribuindo-lhe uma nova “roupagem” discursiva, embora mantendo a mesma ideia contida no texto original. 
Dessa forma, a única alternativa em que a reescrita não manteve o sentido do texto original, ou seja, a única opção em 
que não houve paráfrase foi a letra D. Ao suprimir o artigo “o”, houve uma mudança radical no sentido do texto. “Em 
todo o país”, significa no país inteiro. “Em todo país” significa em qualquer país. Nas demais alternativas, houve somente 
a modificação na ordem dos termos da frase, mas não houve mudança de sentido. Portanto, a resposta correta da 
questão 7 é letra D. 
Fonte: 

 TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 1996. p. 193. 

 http://www.portugues.com.br/redacao/parodiaparafraseexemplosintertextualidade.html 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo programático a que se refere a questão é Lógica Dedutiva, sendo este previsto no edital. Segue a resolução: 
3x+4x+6=90 
7x=84 
x=12  

 Notebooks Tablets Celulares Total 

Marca A 10 12 14 3.12=36 

Marca B 32 7 12+3=15 4.12+6=54 

Total 42 19 29 90 

 

 Notebooks Tablets Celulares Total 

Marca A 10 12 14 36 

Marca B 32 07 15 54 

Total 42 19 29 90 

Soma dos notebooks da marca B e celulares da marca A: 32+14=46 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente.  
O comando <format /U> - formata o disco independente da condição.  
Já o comando format /Q, formata o disco rapidamente. 
Fonte: Comandos básicos do MS-DOS – Disponível em: <https://www.infowester.com/tutdos.php > - Acesso em: 20 Nov. 
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2017. 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra A.  O desempenho mínimo exigido no Enem varia conforme a universidade, assim como as 
mensalidades (sim, as universidades em Portugal, e em grande parte dos países da Europa, mesmo as públicas, não são 
gratuitas), custos com hospedagem e alimentação. Também é preciso verificar os documentos requeridos por cada 
instituição e o procedimento para emissão do visto de estudante. Atualmente, várias universidades oferecem a reserva 
de vagas como meio de acesso facilitado para alguns grupos de candidatos. As também chamadas cotas são carteiras 
destinadas a determinados segmentos sociais definidos pela instituição de ensino. O conceito de cotas como ação 
afirmativa surgiu na década de 1960 nos Estados Unidos. No Brasil, o sistema demorou a chegar, as reservas de vagas 
surgiram com a Constituição Brasileira de 1988, garantindo um percentual dos cargos e empregos públicos aos 
portadores de deficiência física. Nas universidades, a adoção de reserva de vagas começou no ano 2000, com a 
aprovação de uma Lei Estadual no Rio de Janeiro, que garantia a reserva de 50% das carteiras para estudantes das redes 
públicas de ensino. Mas, a lei só foi aplicada em 2004, no vestibular da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 
e na UENF (Universidade Estadual do Norte Fluminense). Em geral, o sistema favorece alunos de escolas públicas, 
pessoas negras ou de etnia indígena, com deficiência física ou necessidades de educação especial. Com a reforma 
universitária, a maioria das Universidades Federais adotou a política de reserva de vagas. De acordo com o último 
levantamento, hoje, 51% das universidades estaduais e 42% das federais, possuem sistemas de cotas. A porcentagem 
varia de acordo com cada instituição. Na UFBA (Universidade Federal da Bahia), por exemplo, 45% das carteiras 
disponibilizadas são reservadas a negros, indígenas e alunos que vieram de escolas públicas. Muitas universidades 
também direcionam parte das vagas a candidatos aprovados por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU), do Enem. 
Algumas instituições exigem que o candidato participe do processo seletivo próprio, mas outras já consideram o 
resultado do Exame. A reserva pode ocorrer de duas maneiras. A primeira é quando o número de vagas reservadas é 
preenchido pelos candidatos inscritos no programa com a pontuação mais alta. A segunda é a chamada política do 
bônus. Neste caso, a universidade oferece pontos a mais no vestibular, mas sem reservar um percentual de vagas. A USP 
(Universidade de São Paulo) é uma das instituições que utiliza a segunda modalidade apontada. 
Fonte: 

 http://www.ebc.com.br/educacao/2016/11/conheca-universidades-portuguesas-que-utilizam-o-enem-para-

selecao-de-estudantes 

 http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/brasileiros-enem-estudar-portugal/335079.html 

 http://www.uc.pt/brasil/faq 

 https://querobolsa.com.br/revista/como-usar-a-nota-do-enem-para-estudar-em-portugal? 

 https://www.eurodicas.com.br/faculdade-em-portugal/ 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra C. A Alemanha foi a anfitriã técnica dessa COP, que deveria ter acontecido nas Ilhas Fiji. O 
Estado insular no Pacífico Sul, que perde espaço para o mar que avança sobre seu território em decorrência das 
mudanças climáticas, não tinha condições de receber os 22 mil participantes da conferência. Para não comprometer o 
manual de regras do Acordo de Paris que a próxima COP precisa encerrar, Fiji propôs uma espécie de força-tarefa, o 
Diálogo Talanoa. A proposta é fazer rodadas extras de reuniões já a partir de janeiro de 2018 e impulsionar os países a 
chegar na próxima conferência mais propensos a agir com rapidez. Talanoa é um termo que significa conversa, 
compartilhamento de ideias, segundo a cultura das Ilhas Fiji. O caminho para barrar o aquecimento do planeta é reduzir 
as emissões globais de gases de efeito estufa, principalmente do dióxido de carbono (CO2), liberado em maior parte na 
queima de combustíveis fósseis. Segundo o pacto firmado em Paris, cada país se comprometeu a cortar as emissões 
segundo a realidade doméstica, o que foi registrado num documento chamado de Contribuição Nacionalmente 
Determinada (NDC, na sigla em inglês). O problema é que a conta não fechou: se todo mundo fizer o que prometeu, a 
temperatura deve subir 3˚C até o fim do século, ou seja, bem acima do que foi estabelecido no Acordo de Paris. 
Fonte: 

 http://www.dw.com/pt-br/confer%C3%AAncia-do-clima-em-bonn-adia-decis%C3%B5es-importantes/a-

41435123 

 http://envolverde.cartacapital.com.br/cop23-dialogo-talanoa-das-palavras-as-acoes/ 

 http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/11/1936030-cop-23-termina-nesta-sexta-com-avancos-
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discretos-na-implementacao-do-acordo-de-paris.shtml 

 http://envolverde.cartacapital.com.br/cop23-dialogo-talanoa-das-palavras-as-acoes/ 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra C. A partir da década de 1950, o cenário cultural brasileiro passou a vivenciar tempos de 
impressionante efervescência. Em virtude da popularização dos meios de comunicação e do contato com manifestações 
de outros países, a juventude brasileira experimentava novas formas de expressão que os inseria enquanto agentes 
ativos de sua cultura. No campo musical, o rock’n’roll caía no gosto de vários jovens que se identificavam com as 
músicas e a letras de Elvis Presley, Chuck Berry, Beatles e Rolling Stones. Essa nova sonoridade experimentada motivou 
diversos jovens a reproduzirem esse novo gênero com letras ambientadas em cenários urbanos brasileiros. Novos 
cantores e bandas apareciam na cena musical da época, como os reis do “iê, iê, iê” embalados pelo som das guitarras 
elétricas e do ritmo ditado pelas baterias. Nesse mesmo período, a TV se torna o grande espaço de popularização de 
artistas como Roberto Carlos, Wanderléia, Erasmo Carlos, Sérgio Reis, Os Vips, Golden Boys, Jerry Adriani e Ronnie Von. 
O aparecimento desses artistas acabou instituindo o movimento da “Jovem Guarda”, nome originalmente retirado do 
programa televiso da Record criado em 1965. Um dos fatores que possibilitaram a ascensão destes novos grupos e 
cantores na TV foi o espaço deixado pelos clubes de futebol, que haviam proibido a transmissão televisiva de suas 
partidas. Não por acaso, a entrada pela TV favorecia o uso do visual moderno e das performances agitadas entre aqueles 
que se apresentavam nos programas do período. Em suas letras, os cenários harmoniosos e as paixões adolescentes 
eram recorrentes no canto daqueles novos artistas. As situações cotidianas representadas por meio dessas canções 
eram geralmente dotadas de um clima descontraído e por situações de natureza cômica. A euforia de um beijo roubado, 
o passeio de carro pela cidade ou a ida ao cinema se tornavam pano de fundo de situações ficcionais que povoavam o 
imaginário dos fãs daqueles jovens ídolos. 
Fonte: 

 https://extra.globo.com/famosos/morre-cantor-jerry-adriani-aos-70-anos-21245217.html 

 http://brasilescola.uol.com.br/historiab/jovem-guarda.htm 

 http://cliquemusic.uol.com.br/generos/ver/jovem-guarda 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra A. Há 30 anos, em pleno governo de João Batista Figueiredo, em Cascavel (PR), centenas 
de trabalhadores rurais decidiram fundar um movimento social camponês, autônomo, que lutasse pela terra, pela 
Reforma Agrária e pelas transformações sociais necessárias para o nosso país. Eram posseiros, atingidos por barragens, 
migrantes, meeiros, parceiros, pequenos agricultores... Trabalhadores rurais sem terras, que estavam desprovidos do 
seu direito de produzir alimentos. Expulsos por um projeto autoritário para o campo brasileiro, capitaneado pela 
ditadura militar, que então cerceava direitos e liberdades de toda a sociedade. O Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra, ou MST, surgiu em 1984 quando ocorreu o primeiro encontro do movimento em Cascavel, no Paraná, como 
uma tentativa de discutir e mobilizar a população em torno da concretização da Reforma Agrária que desde então se 
confunde com a história do movimento no Brasil. A questão da Reforma Agrária surge devido ao grande número de 
latifúndios que eram característica do Brasil Colônia e que com o início da República começam a ser questionados 
deflagrando uma séria de movimentos ao longo da história do país. Outros países da América Latina como Guatemala, 
Bolívia, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador e República Dominicana passaram pela mesma questão, mas, sem que em 
nenhum deles o processo de Reforma Agrária tenha sido concluído. No Brasil a situação não é mais animadora uma vez 
que, até 2005, menos de 10% das famílias, das cerca de 7 milhões que não tem acesso à terra, foram assentadas. Destas 
7 milhões, cerca de 200 mil famílias ligadas ao MST e outras 80 mil ligadas a outros movimentos encontram-se 
acampadas à espera da desapropriação de terras improdutivas. Bastante conhecido pela tática de organizar barricadas 
em estradas e invasões de propriedades como maneira de chamar a atenção da mídia para sua causa, o MST surgiu em 
um momento em que o Brasil passava pela reabertura da política nacional, após o período da Ditadura Militar. Antes 
desse período outros movimentos haviam tentado a distribuição igualitária das terras, mas, a Ditadura fez com que se 
dissolvessem e com que a causa só tomasse força novamente com o final da mesma na década de 80.Entre os objetivos 
do MST encontra-se o de desapropriar os latifúndios em posse das multinacionais e de todos aqueles que estiverem 
improdutivos, assim como a definição de uma área máxima para propriedade rural. O MST é contra projetos de 
colonização (como os realizados na Amazônia e que resultaram em fracasso) e defende a autonomia das tribos 
indígenas, sendo contra a revisão de suas terras. Por fim, o MST luta para que os assassinos de trabalhadores rurais 
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sejam punidos e defende a cobrança do Imposto Territorial Rural (ITR) o qual seria revertido para a continuação da 
Reforma Agrária. 
Fonte: 

 http://www.mst.org.br/nossa-historia/ 

 https://www.infoescola.com/geografia/mst-movimento-dos-trabalhadores-rurais-sem-terra/ 

 https://www.brasildefato.com.br/2017/09/08/mst-comemora-30-anos-de-luta-e-resistencia-na-bahia/ 

 https://www.institutoliberal.org.br/blog/mst-entra-mercado-capitalista-o-governo-comeca-formar-mais-um-

campeao-nacional/ 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra C. Com o avanço da tecnologia e o aparecimento de novas plataformas, as mídias 
tradicionais estão sempre se adaptando às necessidades de portabilidade e conexão. Uma delas é o livro de papel, que, 
em sua versão mais moderna, tornou-se e-book, também chamado de livro eletrônico ou livro digital. Neste aparelho, é 
possível ler na tela do computador, comprar obras de muitos autores através de lojas virtuais, armazenar seus livros 
preferidos em pastas, além da oportunidade de ter uma infinidade de títulos em apenas um equipamento portátil. Além 
de adquirir os livros no e-commerce, os usuários desta nova tecnologia podem baixar livros gratuitamente, que são 
disponibilizados por diversos sites. Outra característica é a interação com o texto, possibilidade de aumentar a letra 
durante a leitura, pesquisar palavras e capítulos por meio de ferramentas de busca, criar anotações no texto, entre 
outros. O livro eletrônico pode ser lido em computadores, assim como PDAs, celulares com suporte ao recurso e leitores 
de livros digitais. Para a leitura nesses tipos de aparelho, os formatos que são mais encontrados são: PDF, que funciona 
com o programa Acrobat Reader, HTML, que pode ser lido com qualquer navegador de internet, e o ePUB, que possui 
formato padrão exclusivo para e-books. Muitos livros virtuais podem ser lidos em dispositivos eletrônicos como em 
qualquer lugar com os HandHelds como os PocketPCs, WinCE, Palm. A velocidade de propagação dos títulos, feita por 
meio da internet, é uma das diferenças entre os livros tradicionais e os e-books. Com a propagação pela web, podem ser 
usados por educadores e serem um incentivo na educação à distância. Devido ao baixo custo de produção e entrega, 
ocorre o barateamento. Em uma comparação entre um livro de papel fabricado e distribuído pela internet, no qual 
paga-se por estes custos e pelos direitos de autor, em um e-book, a diferença entre os valores é de aproximadamente 
80%, quando não de 100%, quando é feito o download gratuito. 
Fonte:  

 http://www.tecmundo.com.br/ces-2010/3934-livro-digital-ou-de-papel 

 htmhttp://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_digital 

 http://virtualbooks.terra.com.br/freebook/tutorial/ebook/O_que_e_um_livro_eletronico.htm 

 https://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/diferenca-entre-livro-digital-de-papel-pequena-6990931 

 http://queridoslivros.blogspot.com.br/2012/09/livro-fisico-x-livro-digital.html 

 http://www.folhetimonline.com.br/2012/04/19/o-que-e-um-livro-digital/ 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que “...efeito do calor não é uma propriedade da argila é um efeito calorífico da energia que a argila 
receberá. ”. O recurso não se sustenta, eis que efeito calorífico da energia e efeito do calor são a mesma coisa, bem 
como o “efeito do calor” é sim uma propriedade importante da argila. Sustenta que “...o efeito do calor não trata-se de 
uma PROPRIEDADE das argilas, mas sim um agente EXTERNO que influencia no comportamento do material em questão. 
”. O recurso não se sustenta, eis que com o efeito do calor a argila vai se enrijecendo, bem como acima de 950ºC tornam 
a argila dura, resistente e compacta em seu conjunto, portanto o “efeito do calor” é uma propriedade da argila. 
Fonte: I. BAUER; L. A. Falcão. Materiais de Construção, volume 2. 5ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2008, página 529. 
 
Questão: 32 
Recurso Procedente. Questão alterada para letra D. 
Sustenta o recurso que a letra A é correta e a letra D incorreta, bem como diz que o bloco de concreto é mais pesado 
que o de tijolo comum. As razões recursais se sustentam, pois, o bloco de concreto tem peso maior e pode sim ser 
dividido.  
Altera-se o gabarito para a letra D. 
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Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que “...Polímero de estireno us. Em isolantes térmicos ou elétricos, e objetos plásticos como 
dobradiças. Usado na construção civil. ”. As alegações não se sustentam, pois, o poliestireno apesar de ser usado em 
plásticos não tem relação nenhuma com o uso em telhas de fibra de vidro, buchas ou fixadores, e muito menos no 
campo da eletrotécnica. 
Fonte: I. BAUER; L. A. Falcão. Materiais de Construção, volume 2. 5ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2008, página 696. 
 
Questão: 35 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o edital, verifica-se que há apenas “Sistemas de formas para as fundações e elementos da superestrutura 
(pilares, vigas e lajes); Fundações superficiais e profundas. ”, ou seja, não há relação entre o conteúdo programático e a 
questão. De modo que a questão foi anulada. 
Fonte: LIMA, Silvio S; SANTOS, Sérgio Hampshire C. Análise Dinâmica das Estruturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008, página 
138. 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso não se sustenta, eis que, conforme edital há o conteúdo “Instalações de esgoto sanitário e de águas pluviais”, 
qual é amplo e pode ser tanto predial quanto urbano, incluindo as estações de esgoto e elevatórias de esgoto. 
Fonte: GARCEZ, Lucas Nogueira. Elementos de Engenharia Hidráulica e Sanitária. 2ª Edição. São Paulo: Blucher, 1976, 
páginas 137 e 138. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais alegam questão não consta no conteúdo programático segundo o edital do concurso. O recurso não 
se sustenta, eis que, conforme edital há o conteúdo “Instalações de esgoto sanitário e de águas pluviais”, qual é amplo e 
pode ser tanto predial quanto urbano, incluindo as estações de esgoto e elevatórias de esgoto. Assim como sustenta 
que as letras B e C estão erradas porque as areias têm densidade média e não pesada. O que também não prospera, eis 
que a densidade da areia é alta ou pesada. 
Fonte: A resposta está em GARCEZ, Lucas Nogueira. Elementos de Engenharia Hidráulica e Sanitária. 2ª Edição. São 
Paulo: Blucher, 1976, página 189. 
 
Questão: 38 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O recurso sustenta que a questão não consta no conteúdo programático. O recurso procede, eis que o 
dimensionamento de adutora e conjunto elevatório, conforme análise, não constam no edital. De modo que a questão 
foi anulada. 
Fonte: GARCEZ, Lucas Nogueira. Elementos de Engenharia Hidráulica e Sanitária. 2ª Edição. São Paulo: Blucher, 1976, 
páginas 65 e 66. 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que o matacão é compreendido entre 20 cm e 1 m e não 25 cm como diz a alternativa C. O recurso 
não se sustenta, eis que conforme a alternativa C “As pedras com mais de 25 cm de diâmetro são chamadas de matacão. 
”, a banca apenas adotou parâmetro, que poderia ser 30 cm, 40 cm, 50 cm, pois conforme a classificação dos solos é 
obvio que qualquer pedra acima de 25 cm de diâmetro será um matacão, bem como pedras acima de 1,0 m de diâmetro 
são denominadas blocos de rocha. 
Fonte: PEURIFOY, Robert L. Planejamento, Equipamentos e Métodos para a Construção Civil. 8ª Edição. Porto Alegre: 
AMGH, 2015, página 96. 
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Cargo:  Motorista 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Verifica-se que, segundo as informações do texto, podemos confirmar que a autora afirma que: “Aos poucos fui 
percebendo que hoje em dia fazer 70 anos é uma banalidade”. As demais informações são contraditórias ao texto, a 
saber: “Se sou tão divertida não sei, mas gosto que me vejam não como a chata que se queixa, reclama e cobra, mas 
como aquela que de verdade vai comprar a fruta de que o marido mais gosta, anda com vontade de ter de novo um 
cachorro e entra na loja quase ao lado do mercado”;  “A alma tem suas dores, e para se curar necessita de projetos e 
afetos. Precisa acreditar em alguma coisa”; e, “O tempo me intriga, como tantas coisas, desde quando eu tinha uns 5 
anos”.  
Fonte: o próprio texto. 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As seguintes afirmativas transcritas do texto apresentam advérbios, a saber: 
• “Não precisamos ser tão incrivelmente sérios, cobrar tanto de nós, dos outros e da vida, críticos o tempo todo, 
vendo só o lado mais feio do mundo.” (negação / modo) 
• “Quem não se amargura?” (negação) 
• “Aos poucos fui percebendo que hoje em dia fazer 70 anos é uma banalidade.” (tempo) 
A única Afirmativa que não apresenta advérbio é: “Precisa acreditar em alguma coisa”. 
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Atual, 
2009. 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Há duas opções de respostas que atendem ao questionamento abordado:  A) Firme e demasiadas e  B) Rígida e 
descomunais. Tais respostas estão coerentes ao contexto textual. Assim, a questão deverá ser foi anulada. 
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Atual, 
2009. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O termo “sobretudo”, de acordo com o contexto textual, pode ser substituído, sem alteração de sentido, por 
“principalmente”. As demais opções de respostas são inadequadas. 
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Atual, 
2009. 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta está correta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 38 pessoas votaram na Argentina, mas dessas 38, 26 votaram na Argentina e Alemanha, portanto 38 – 26 = 12 . 
Somente 12 pessoas votaram só na Argentina. 

 64 pessoas votaram na Alemanha, mas dessas 64, 26 votaram na Argentina e Alemanha, portanto 64 – 26 = 38 
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 26 pessoas votaram nos dois times, pois como o problema mesmo descreve, não importava ser Argentina ou 
Alemanha. Na verdade o que importava é que fosse um dos dois (Argentina ou Alemanha). 

 28 pessoas não votaram em nenhum dos dois times, ou seja, nem Argentina, nem Alemanha 

 Portanto: 12 + 26 + 38 + 28 = 104 pessoas foram entrevistadas 
Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/30/deportes/1512060059_971027.html 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta do gabarito está correta 
2x² + 7x + 5 = 0 
 
∆ = 7² - 4.2.5 
∆ = 49 – 40 
∆ = 9 
 
x = -7 ± √9 = -7 ± 3   
         2.2           4 
 
x1 = -7 + 3 = -1                              x2 = -7 – 3 = -10 = -5 
            4                                                   4          4      2 
 
De acordo com o problema: 
K > l, portanto k = -1 e l = -5/2 
3k + 10l = 3. (-1) + 10. (-5/2) = -3 – 25 = -28 
 
 
Fonte: A conquista da matemática – 9º ano, Giovanni Jr, José Ruy / Castrucci, Benedicto / Giovanni, José Ruy 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A figura é de um cubo  
 
Se dobrarmos as linhas tracejadas formaremos um cubo 

  
Reposta: Cubo 
 
Fonte: 

 Matemática sem mistérios 

 Geometria Plana e Espacial 

 Antonio Carlos de Almeida Garcia 

 João Carlos Amarante Castilho 

 
 
 
 

3k + 10l = -28 
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Questão: 20 
Recurso Procedente. Questão anulada 

A questão não possui alternativa de resposta que atenda ao seu enunciado. 
 

6x – 12 – 10 = 3x + 32 

6x - 3x = 32 + 12 + 10                                                     

3x = 54 

x = 54/3 

x = 18 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Inicialmente a mineradora Samarco informara que duas barragens haviam se rompido - a de Fundão e a de Santarém. 
Porém, no dia 16 de novembro, a Samarco retificou a informação, afirmando que apenas a barragem de Fundão havia se 
rompido. O rompimento de Fundão provocou o vazamento dos rejeitos que passaram por cima de Santarém, que, 
entretanto, não se rompeu. As barragens foram construídas para acomodar os rejeitos provenientes da extração do 
minério de ferro retirado de extensas minas na região. 
O rompimento da barragem de Fundão é considerado o desastre industrial que causou o maior impacto ambiental da 
história brasileira e o maior do mundo envolvendo barragens de rejeitos, com um volume total despejado de 62 milhões 
de metros cúbicos. A lama chegou ao rio Doce, cuja bacia hidrográfica abrange 230 municípios dos estados de Minas 
Gerais e Espírito Santo, muitos dos quais abastecem sua população com a água do rio. 
Fonte: 

 CONSTANTI, Márcia (6 de novembro de 2015). «Minério de barragens que desabaram atinge o Rio Doce a 100 

km de Mariana (MG)». R7. Consultado em 10 de novembro de 2015 

 Barragem se rompe e enxurrada de lama destrói distrito de Mariana». Minas Gerais. Consultado em 6 de 

novembro de 2015 

 

Cargo: Técnico em Contabilidade 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão alterada para letra B 
A área em negrito (32 quadradinhos) corresponde à metade da área total (64 quadradinhos) nas figuras das alternativas 
A, C e D. 
Na figura da alternativa B, a área em negrito (40 quadradinhos) corresponde a mais da metade da área total da figura 
(64 quadradinhos). 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os itens da referida questão mencionam funções escritas em português, se fazendo necessário avalia-los sob essa 
perspectiva, independente da presença ou não no enunciado, da informação requerida em recurso. 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado pede exclusivamente a opção “para efetuar uma cópia da JANELA ATIVA”, isto é, de uma janela que esteja 
em uso no momento, independentemente do tamanho (maximizada ou restaurada). Os atalhos mencionados em 
recurso fazem cópia da tela inteira, capturando todas as janelas visíveis no momento, não apenas a janela ativa. 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Affonso Pena: foi membro do Partido Republicano Mineiro e presidente do Brasil entre 15 de novembro de 1906 e 14 de 
junho de 1909, quando morreu. 
Washington Luis: último presidente efetivo da República Velha, foi deposto em 24 de outubro de 1930 em um golpe que 



 

26 

 

deu início à Era Vargas. 
Getúlio Vargas: após o mandato de 1930-1945, foi eleito pelo voto direto em 1951 e, sob forte pressão social, se matou 
no dia 24 de agosto de 1954. 
Jânio Quadros: sete meses após assumir a presidência, Quadros cedeu às pressões de ministros militares e renunciou. 
Fernando Collor de Mello: sofreu um processo de impeachment em 1992 após uma grave crise econômica e denúncias 
de corrupção. 
Fonte: https://www.vestibular.com.br/dica/historia-dilma-e-a-sexta-presidente-que-nao-concluiu-o-mandato/ 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais alegam que não foi comunicado no edital as leis 6.404/76 e a Lei 11.638/2007, porém consta do 
edital a Lei  6.404/76 e suas posteriores, neste caso a Lei 11.638/2007, uma vez que essa é a mais importante 
modificação que aconteceu na lei  6.404/76. 
 “Contabilidade Geral: Fundamentos conceituais de contabilidade: conceito, objeto, finalidade, usuários e princípios 
contábeis; Patrimônio: conceito, elementos e equação patrimonial; fundamentos conceituais de ativo, passivo, receita e 
despesa; Procedimentos Contábeis Básicos: plano de contas, fatos contábeis, lançamentos e escrituração. 
Demonstrações Contábeis de que trata a Lei Federal nº a Lei 6.404/76 e suas alterações  posteriores.” 
Com relação a Lei 6.404/76, no exercício não foi separado por (/), que não influencia na conotação e interpretação da 
mesma. 
Fonte: Livro “Comentários a Lei das Sociedades Anônimas” Volume 1 editora Saraiva – 7 edição Modesto Carvalhosa. 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais alegam que o artigo 89 da Lei 4.320/64 fala sobre os “SISTEMAS DE CONTROLES”, no concurso a 
questão pede “OS SISTEMAS CONTÉIS”, sendo assim o mesmo se confundiu uma vez que há uma grande diferença entre 
sistemas contábeis e sistemas de controles. 
A questão de ter Orçamento e Orçamentário está correta, pois orçamento e o ato de avaliar algo e orçamentário o ato 
de aprovação do orçamento, dessa forma não existe questões com respostas iguais. 
 Fonte: Livro “PADOVEZE, C. L. Manual de contabilidade Pública “8. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
 

Cargo: Vigia 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com os últimos trechos da crônica de Luiz Fernando Veríssimo, infere-se que ela mostra,  como experiência 
pessoal, que a escrita contextualizada não preserva a memória: “E não consigo me lembrar de qual era a ideia que a 
frase me faria lembrar.  Algo sobre os perigos da autoanálise muito aprofundada? Sobre o pensamento socrático? Ou o 
quê? Não consigo me lembrar. Um consolo, numa situação destas, é pensar que se a ideia não é lembrada, é porque não 
era tão boa assim. Mas geralmente se pensa o contrário: as melhores ideias são as que a gente esqueceu. O que é 
terrível”. 
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As conjunções são vocábulos de função estritamente gramatical utilizados para o estabelecimento da relação entre duas 
orações, ou ainda a relação dois termos que se assemelham gramaticalmente dentro da mesma oração. As conjunções 
podem ser de dois tipos principais: conjunções coordenativas ou conjunções subordinativas. A conjunção “mas” é 
adversativa já que possui a função de estabelecer uma relação de contraste entre os sentidos de dois termos ou duas 
orações de mesma função gramatical. As conjunções coordenativas adversativas são: mas, contudo, no entanto, 
entretanto, porém, todavia. 
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Atual, 
2009. 
 
Questão: 07 
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Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Segundo o trecho:  “Nas sociedades não letradas, as lembranças sobrevivem na recitação reiterada e no mito tribal, que 
é a memória ritualizada. As outras dependem do memorando.”, verifica-se que a expressão “as outras” se refere “a 
outras sociedades, diferentes das não letradas”. Dessa forma, a questão foi anulada por não apresentar resposta 
adequada ao enunciado. 
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso é improcedente. Há sim uma resposta correta dentre as alternativas apresentadas. Seja x a idade de Joana e y 
a idade de Márcia. Pelo enunciado da questão sabe-se que a idade de Joana é um terço da de Márcia. Então x=y/3. Pela 
interpretação do enunciado pode-se também notar que a diferença entre a idade de Márcia e Joana é 14, ou seja    y-
x=14. Resolvendo esse sistema de equações tem-se y=21 e x=7. Mas a questão pede qual é a idade de Márcia, que nesse 
caso é o valor de y, que é 21. Esse valor se encontra dentro das alternativas de resposta. 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O recurso é procedente. De fato, há um erro de enunciado na questão. O enunciado da questão apresenta a figura de 
um quadrado inscrito em uma circunferência. No entanto, o que se pede na questão é a área do quadrado circunscrito 
na circunferência. 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso é improcedente. Não há mais de uma resposta correta dentre as alternativas apresentadas. No enunciado da 
questão afirma-se que o imposto de 8% sobre o total de hora extra recebido por João corresponde a 40 reais e em 
seguida pergunta-se qual é o valor total de hora extra que João recebeu. Aplicando-se uma regra de três onde 8% 
corresponde a 40 reais e 100% corresponde a x reais, sendo x o total recebido pelas horas extras, encontra-se x=500 
reais. Dentre as alternativas apresentadas não existe nenhum outro valor para o qual 8% vai corresponder a 40 reais. 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso é improcedente. Não há mais de uma resposta correta dentre as alternativas apresentadas. Pelo enunciado da 
questão sabe-se que o valor total do serviço de táxi será dado por  
V= 4,5 + 1,7 * L + 0,4 * T, 
Onde V é o valor total da corrida, L a distância percorrida e T o tempo parado no trânsito. O enunciado afirma que V= 40 
reais e que L é igual a 15 km, então o único valor de T que torna a igualdade acima válida é T = 25 min. Nenhum outro 
valor é capaz de tornar a igualdade válida para os mesmos valores de V e L dados no enunciado. 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta quatro opções de respostas relacionadas às principais atividades econômicas desenvolvidas na 

região Sudeste, dentre elas, um grupo de atividades não se enquadra como principal que é cana-de-açúcar, pecuária, 

algodão e cacau. A economia da região Sudeste do Brasil é movida pelas produções industriais, agrícola, de comércio e 

serviços. O Sudeste é a região mais rica do País, concentrando 55,4% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional. Os dados 

são do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). As principais atividades econômicas desenvolvidas na Região 

Sudeste são: extrativismo mineral; indústria de transformação; serviços industriais e de utilidade pública; construção 

civil; serviços; e, agropecuária. 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/economia-da-regiao-sudeste/ 
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III 

DAS CONCLUSÕES 

 

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

fundamentações supraelencadas. 

 

Publique-se, 

 

 

24 de janeiro de 2017 

 

IDECAN 


