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MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 
RIO DE JANEIRO 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 
 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes ao cargo disponibilizado, 

que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no EDITAL DO CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 001/2013 DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA – RJ. 

 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 
 

Inscrição  Nome Cargo 

337001462 Thalita Teles Da Silva Guarda Municipal - Sexo Feminino 

337000159 Cirilo Santiago Ferreira Guarda Municipal - Sexo Masculino 

337000426 Thiago Pereira Silva Guarda Municipal - Sexo Masculino 

337000540 Clebert Rodrigues Celestino Guarda Municipal - Sexo Masculino 

337000541 Claudio Max Galdino Ferreira Guarda Municipal - Sexo Masculino 

337000755 Altair Carlos De Souza Guarda Municipal - Sexo Masculino 

337000835 Matheus Ramos Da Silva Guarda Municipal - Sexo Masculino 

337001080 Fabiano Da Silva Oliveira Guarda Municipal - Sexo Masculino 

337001186 Lucas Rodrigues Viegas Guarda Municipal - Sexo Masculino 

337001548 Neucy De Oliveira Bento Guarda Municipal - Sexo Masculino 

337001637 Sandro Gomes Soares Guarda Municipal - Sexo Masculino 

337001738 Jorge Vinícius Vieira Fialho Macedo Guarda Municipal - Sexo Masculino 

337001972 Fabiano Rezende Rodrigues Guarda Municipal - Sexo Masculino 

337002108 Paulo Ricardo De Souza Pires Guarda Municipal - Sexo Masculino 

337002261 Rafael Esteves Satyro Guarda Municipal - Sexo Masculino 
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II 

 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 
 

  

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas: 
  
 

Cargo: Guarda Municipal - Sexo Feminino 
 

Questão: 11 

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

Velocidade de A: 10m/s. Tem-se que 10m=0,01km e 1s=1h/3600. Assim 10m/s=0,01km÷(1h/3600) 

=0,01x(3600/1) =0,01x3600=36 km/h 

Logo para chegar a 36 km/h o ciclista B deve reduzir sua velocidade em  

4 km/h=10% de 40km/h 

Resposta: B 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano 

 

 
 

Cargo: Guarda Municipal - Sexo Masculino 
 

Questão: 01 

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

A coesão é a manifestação linguística da coerência; advém da maneira como os conceitos e relações 

subjacentes são expressos na superfície textual. Responsável pela unidade formal do texto, constrói-se através 

de mecanismos gramaticais e lexicais. Entre os primeiros estão os pronomes anafóricos, os artigos, a elipse, a 

concordância, a correlação entre os tempos verbais, conjunções, por exemplo. Todos esses recursos 

expressam relações não só entre os elementos no interior de uma frase, mas também entre frases e 

sequências de frases dentro de um texto. Já a coesão lexical se faz pela reiteração, pela substituição e pela 

associação, como no caso em análise. A palavra “moça” não pode ser retomada, já que não havia sido 

registrada anteriormente à ocorrência do pronome “lhe”. Ao dizer que tal pronome foi utilizado para “evitar a 

repetição da palavra moça”, não há referência de que houve uma retomada, mas sim de que caso no lugar de 

“lhe” a palavra “moça” fosse registrada, então haveria repetição de vocábulo devido ao uso presente no texto, 

no mesmo período.  

 Fonte:  

• BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37 ed. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 

2009 

• VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. Editora Martins Fontes.  
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Questão: 07 

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

“coitado” expressa sentimento de dó, compaixão. Portanto, é possível verificar um caráter subjetivo expresso 

quando o eu lírico faz referência ao córrego da Penha. Não há objetividade na expressão de certo 

posicionamento, mas sim subjetividade.  

Fonte:  

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

• SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa. Teoria e prática. 31 ed. São Paulo: Nova Geração. 

2011. 

• PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto. Leitura e Redação. 

 

 

Questão: 08 

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

O advérbio “talvez” indica uma circunstância de dúvida, associado à conjunção “porque”, que indica causa; 

temos um motivo apresentado em que não há presença de certeza diante do exposto. O que torna a opção 

“D) a descrição de toda a situação vivida pelo eu lírico na sua infância.” incorreta é a expressão “ toda a 

situação”, ou seja, no contexto em análise alguma situação vivida pelo eu lírico na sua infância pode ter sido 

apresentada, mas não toda.   

Fonte: PASQUALE & ULISSES, Gramática da Língua Portuguesa. ed. Scipione, 2008. 

 

 

Questão: 11 

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

Velocidade de A: 10m/s. Tem-se que 10m=0,01km e 1s=1h/3600. Assim 10m/s=0,01km÷(1h/3600) 

=0,01x(3600/1) =0,01x3600=36 km/h 

Logo para chegar a 36 km/h o ciclista B deve reduzir sua velocidade em  

4 km/h=10% de 40km/h 

Resposta: B 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 

 

 
Questão: 15 

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

(I) {A, B, C, D}≠{A, B, C} (verdadeira). Existe um elemento que pertence a apenas um dos conjuntos. 

(II) {1, 2, 3, 4,5} = {1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5,5} (verdadeira). A repetição dos elementos é desnecessária, porém em 

ambas as representações os elementos são os mesmos. 

(III) {q, n, m}≠{m, n, q} (falsa). A ordem dos elementos não diferencia os conjuntos. 

(IV) {x/x é dia da semana que começa com vogal} = (verdadeira). Não existe dia da semana que começa com 

vogal. 

(V) {x/x é estação do ano} = {primavera, verão, outono, inverno} (verdadeira) 

Resposta: A 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
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Questão: 18 

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

Substituindo cada figura por uma letra tem-se: 

a÷6=b 

b-3=c 

c+4=d 

d.3=e 

e÷4=f 

f+a=723 =>f=723-a 

e÷4=f => e=4f=4.(723-a)=2892-4a 

d.3=e => d=(2892-4a)/3 

c+4=d => c= [(2892-4a) /3]-4 

b-3=c => b=[(2892-4a)/3]-4+3=[(2892-4a)/3]-1 

a÷6=b => a={[(2892-4a)/3]-1}.6 

a={[2892/3-4a/3 -1}.6 

a=6.2892/3 -6.4a/3 -6 

a=2.2892-2.4a-6 

a=5784-8a-6 

a+8a=5784-6 

9a=5778 

a=642 

Soma dos algarismos=6+4+2=12 

Resposta: C 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 

 

 

Questão: 20 

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

Um mês pode ter 28, 29, 30 ou 31 dias. 

_ 28 dias: segundas (1, 8, 15, 22) 

23(ter); 24(qua); 25(qui); 26(sex); 27(Sab); 28 (domingo). Assim o mês termina num domingo. 

_ 29 dias: segundas (1, 8, 15, 22, 29) 

 Assim o mês termina numa segunda. 

_ 30 dias: segundas (1, 8, 15, 22, 29) 

30(terça). Assim o mês termina numa terça. 

_31 dias: segundas (1, 8, 15, 22, 29) 

30(terça); 31(quarta). Assim o mês termina numa quarta. 

Logo não é possível que o mês termine numa quinta, sexta ou sábado. 

Resposta: E 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
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Questão: 22 

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

A Chechênia é uma república da Rússia que possui maioria muçulmana e esta localizada no norte do Cáucaso. 

Sob domínio da Rússia, vive em constante conflito por independência e vem implementando práticas 

terroristas a fim de conquistar o objetivo de alcançar a soberania política e econômica. A questão encontra-se 

baseada nas fontes oferecidas abaixo, enquanto o recurso não informa nenhuma base fundamentada de 

contradição às informações apresentadas nesta.  

 

Fonte: 

• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, p. 582) 

• http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2013-04-19/ataque-em-boston-veja-cronologia-dos-

principais-acontecimentos.html 

 

 

Questão: 23 

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

A questão não discute a cidade onde o Movimento Passe Livre foi criado, mas a cidade em “que este 

movimento deu início as manifestações de rua que se espalharam por todo o Brasil e gerou a redução nos 

reajustes em vários municípios brasileiros”. Portanto, movimento foi realmente fundado em uma plenária 

catarinense no Fórum Social Mundial em 2005, em Porto Alegre, e ganhou destaque ao participar da 

organização dos protestos em São Paulo em 2013, quando o movimento ganhou projeção em todo o país, 

dando origem a manifestações em diversas cidades o que resultou no cancelamento do reajuste em grande 

parte dos municipios brasileiros. 

Fonte: http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/movimento-passe-livre-volta-atras-e-convoca-novo-ato-em-

sao-paulo,794e6d53bbb6f310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html 

 

 

Questão: 27 

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

Embora faça parte da União Europeia, o Reino Unido não adotou o euro como moeda, mantendo a tradicional 

libra esterlina. Por isso, a afirmativa C está incorreta. Embora possua suas leis e normas, a Grã-Bretanha não 

possui uma constituição escrita como Estados Unidos, Brasil, etc, portanto, a afirmativa objetiva contida na 

asserção A está correta. 

Fonte:  

• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, p.568). 

• http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2013-06-04/reino-unido-marca-60-anos-da-coroacao-da-

rainha-elizabeth-2.html 
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Questão: 28 

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

A questão trata especificamente dos problemas ocorridos no Egito em 2011 que culminaram com a derrocada 

do ditador Hosni Mubarak que está incluído como um dos grandes acontecimentos da Primavera Árabe que é 

o nome dado à onda de protestos, revoltas e revoluções populares contra governos do mundo árabe que 

eclodiu no início desta década. A raiz dos protestos é o agravamento da situação dos países, provocado pela 

crise econômica e pela falta de democracia. A população sofre com as elevadas taxas de desemprego e o alto 

custo dos alimentos e pede melhores condições de vida. Países envolvidos Egito, Tunísia, Líbia, Síria, Iêmem e 

Barein. 

Fonte: 

• http://g1.globo.com/revolta-arabe/noticia/2013/07/entenda-crise-politica-no-egito.html 

• http://guiadoestudante.abril.com.br/estudar/atualidades/primavera-arabe-resumo-679427.shtml 

 

 

Questão: 29 

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

O Ministério Público do Rio Grande do Sul responsabilizou quatro bombeiros e isentou a prefeitura de Santa 

Maria (RS) pela tragédia na boate Kiss, que matou 242 pessoas no dia 27 de janeiro. Tais informações podem 

ser confirmadas nos principais veículos de comunicação do país, como se atesta no link abaixo. 

Fonte: 

• http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/mp-responsabiliza-quatro-bombeiros-pelo-incendio-na-boate-

kiss 

• http://oglobo.globo.com/pais/mp-responsabiliza-bombeiros-isenta-prefeitura-de-culpa-na-tragedia-

da-boate-kiss-9042684 

• http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/tragedia-em-santa-maria/mp-rs-responsabiliza-4-

bombeiros-e-livra-prefeitura-em-inquerito-da-

kiss,f108f5e9954ef310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html 

• http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/mp-responsabiliza-4-bombeiros-por-incendio-na-boate-kiss 

 

 

Questão: 32 

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

Como regra, é vedada a pena de morte no Brasil, entretanto, a Constituição Federal, excepcionalmente, 

admite a aplicação de tal penalidade nos casos de guerra declarada. 

Fonte: Art. 5º, XLVII, “a”, da CRFB. 
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Questão: 34 

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

A alternativa A está incorreta, vez que, segundo o art. 226 do ECA, “aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei 

as normas da Parte Geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal”. 

De igual modo, incorreta a alternativa B, já que o art. 249 do ECA dispõe ser infração administrativa, e não 

crime, o descumprimento, doloso ou culposo, dos deveres inerentes ao  poder familiar ou decorrente de 

tutela ou guarda. Por fim, correta a alternativa D, nos exatos termos do art. 249 do ECA. 

Fonte: Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

 

 

Questão: 38 

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

As alternativas de respostas indicam expressamente as vias e as velocidades máximas, exigindo-se fosse 

assinalada a alternativa que indica a velocidade máxima adequada à via, no caso de ausência de sinalização. 

Conforme divulgado no gabarito preliminar, correta a alternativa A, nos termos do art. 61, §1º, I, “d”, do CTB. 

Fonte: Lei nº. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 

 

 

Questão: 39 

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

O art. 6º da lei nº 10.826/2003 estabelece a vedação do porte de arma de fogo em todo o território nacional, 

elencando em seus incisos, entretanto, os casos excepcionados pelo legislador. Observa-se que as alternativas 

A, C, D, e E, correspondem à literalidade dos incisos VII, X, III e V, respectivamente. A alternativa B, por sua 

vez, cita, dentre outros integrantes de carreiras, os membros das Defensorias Públicas da União e dos Estados, 

os quais não foram contemplados nos incisos do referido artigo. 

Fonte: Lei nº. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). 
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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, 

 

25 de setembro de 2013 

 

 

 

IDECAN 

 


