
SEPROD 
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

 

 

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSOS 

CONTRA O GABARITO PARCIAL DE TODOS OS 

CARGOS 

  

O setor de provas e avaliação da SEPROD reuniu-se junto com a equipe de 

professores, para analisar os recursos administrativos dos candidatos, opostos 

tempestivamente contra a publicação do gabarito parcial, proferindo os 

seguintes julgamentos e esclarecimentos de questões: 

  

Banca Examinadora do Concurso Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPOSTA AOS RECURSOS DO CONCURSO PÚBLICO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM 

 

A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

QUESTÃO: 05 
Resposta: INDEFERIDO 

 

1 - A alternativa B -  as vírgulas isolam expressão entre o sujeito "A faca" do 

predicado "dizia". 

2 - A alternativa E - as vírgulas isola um vocativo. 

3 - Gabarito oficial mantido - letra B. 
 

QUESTÃO: 13 
Resposta: INDEFERIDO 

 

A única alternativa incorreta é a D - O TEMRMO "ENORMES" faz antônimo com 

"PEQUENOS" 

GABARITO OFICIAL MANTIDO - LETRA D. 

 

QUESTÃO: 24 
Resposta: INDEFERIDO 

 

1 - Homônimos perfeitos são escritos e pronunciados de forma igual. O sentido em 

que são empregados tem que ser diferente um do outro. 

2 - Na letra A - o primeiro "SÃO" É VERBO; o segundo "SÃO" é adjetivo. 

3- Gabarito oficial mantido - letra A. 

 

QUESTÃO: 25 
Resposta: INDEFERIDO 

 

1 - Parônimos são palavras que se parecem na grafia (escrita) e na pronúncia. Ex. 

(arrear; arriar; infligir e infringir). 

2 - GABARITO OFICIAL MANTIDO - LETRA C 

 



CARGO: AUX. SERVIÇOS GERAIS / OFFICE BOY / 

VIGIA 

 

QUESTÃO: 28 
Resposta: INDEFERIDO 
 
O enunciado da questão supracitada é claro ao especificar o quádruplo do total. 
A interpretação da questão, também faz parta da avaliação. 
Gabarito oficial mantido. 

 
QUESTÃO: 35 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 cm = 10 mm (milímetros) 
Milímetros não é o mesmo que Metros, como afirma o recorrente. 
Gabarito oficial mantido. 

 

QUESTÃO: 46 
Resposta: INDEFERIDO 

A única alternativa que responde à questão é a letra D. 

Gabarito oficial mantido - letra D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metric-conversions.org/pt-br/comprimento/conversao-de-milimetros.htm


CARGO: MOTORISTA 

 
QUESTÃO: 32 
Resposta: INDEFERIDO 
 
Queira por favor rever o artigo 61 no Código de Trânsito Brasileiro. 
 Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de 
sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. 
        § 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será 
de: 
 II - nas vias rurais: 
        a) nas rodovias: 
       1) cento e dez quilômetros por hora para automóveis e camionetas; 
        1) 110 (cento e dez) quilômetros por hora para automóveis, camionetas e 

motocicletas;             (Redação dada pela Lei nº 10.830, de 2003) 
        2) noventa quilômetros por hora, para ônibus e microônibus; 
        3) oitenta quilômetros por hora, para os demais veículos; 
        b) nas estradas, sessenta quilômetros por hora. 
 

QUESTÃO: 43 
Resposta: DEFERIDO 
GABARITO ALTERADO PARA LETRA “A” 

 
43.O recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual dar-se-á mediante recibo, além dos 

casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, quando: 
 
 

I. Houver suspeita de inautenticidade ou adulteração; 
II. Se o prazo de licenciamento estiver vencido; 
III. No caso de retenção do veículo, se a irregularidade puder ser sanada no local. 

 

Está (ão) incorreta (s), quando em complemento ao enunciado: 
 

a) Apenas I e II. 

b) Apenas I e III. 

c) Apenas II e III. 

d) Apenas I. 

e) I, II e III. 

 
Código de Trânsito Brasileiro Art. 274. O recolhimento do Certificado de 
Licenciamento Anual dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste 
Código, quando: 

 
        I - houver suspeita de inautenticidade ou adulteração; 
        II - se o prazo de licenciamento estiver vencido; 
        III - no caso de retenção do veículo, se a irregularidade não puder ser 
sanada no local. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.830.htm#art1


A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

QUESTÃO: 02 
Resposta: INDEFERIDO 

 

1 - O texto não apresenta elementos que comprovam o que está escrito no item 3, logo, 

apenas os itens 1 e 2 estão corretos. 

2 - Gabarito oficial mantido - letra A. 
 

QUESTÃO: 08 
Resposta: INDEFERIDO 

 

A única alternativa que responde à questão é a letra C. 

Gabarito oficial mantido - letra C. 

 

QUESTÃO: 14 
Resposta: INDEFERIDO 

 

1 - Hipérbato é inversão. Toda vez que se tirar um termo da ordem direta na construção 

frasal, ocorre um hipérbato. 

2 - A única frase que está construída com os termos essenciais (sujeito e predicado) na 

ordem direta é a frase da letra B. 

3 - Gabarito oficial mantido - letra B. 

 

QUESTÃO: 15 
Resposta: INDEFERIDO 

 

1 - O texto está construído com mais de uma função, mas a que predomina é a POÉTICA. 

2 - Gabarito oficial mantido - C. 

 

 

 

 

 



CARGO: AUXILIAR EM TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

 
QUESTÃO: 28 
Resposta: INDEFERIDO 
 
As palavras “Ligação ao meio” e “Fibra Ótica” soam como de duplo sentido porque 

provavelmente o “recorrente” deve estar analisando-as em outro contexto que não o da 

informática. Em tecnologia da Informação, TI, essas palavras têm um único sentido. 

Veja que a prova em questão é para o cargo de Auxiliar de Tecnologia da Informação e a 

referida prova é de Informática. 

 

QUESTÃO: 37 
Resposta: DEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA 

 

QUESTÃO: 47 
Resposta: INDEFERIDO 
 
Em nenhum momento a questão cobra que tenha que, necessariamente, existir uma 

referência direta ao Hardware. 

A questão pede que o candidato analise as informações relacionadas à tecnologia da 

informação e identifique as que são corretas e não cobra diretamente se são relacionadas 

à hardware ou software. 

A interpretação da questão, também faz parta da avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARGO: ASSISTENTE / AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

QUESTÃO: 28 
Resposta: INDEFERIDO 
 
O Recorrente aponta um erro material (digitação) existente na alternativa “b” da questão. 

Ocorre que tal vício, ao contrário do que alega, não prejudica o entendimento, muito 

mesmo à resolução da questão. Pois a banca não trabalha com “pegadinhas” e sim com 

fatos científicos estando equivocado o candidato. 

 

QUESTÃO: 30 
Resposta: INDEFERIDO 
 
O item IV citado pelo recusante está em perfeita harmonia com o que solicita o enunciado 

da questão supracitada: 

“A teoria das Relações humanas (ou Escola Humanísticas da Administração) surgiu 
como consequência das conclusões da experiência de Hawthorne, desenvolvida por 
Elton Mayo e colaboradores. Foi um movimento de reação e oposição à Teoria 
Clássica da Administração. ”  
 
A Teoria das Relações Humanas tem suas origens nos seguintes fatos: 

IV. As conclusões da Experiência de Hawthorne, realizada entre 1927 e 1932, sob a 

coordenação de Elton Mayo, que puseram em xeque os principais postulados da 

Teoria Clássica da Administração.  

 
 
QUESTÃO: 34 
Resposta: DEFERIDO 
GABARITO ALTERADO PARA LETRA “B” 

 
 
QUESTÃO: 43 
Resposta: INDEFERIDO 
 

O Recorrente aponta um erro material (digitação) existente na alternativa “b” da questão. 

Ocorre que tal vício, ao contrário do que alega, não prejudica o entendimento, muito 

mesmo à resolução da questão.  
 

QUESTÃO: 44 
Resposta: INDEFERIDO 
 
O assunto cobrado na questão supracitada é “CLASSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS”, e 

não ATOS ADMINISTRATIVOS, como afirma o recorrente. 


