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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. 
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RESPOSTA AOS RECURSOS DO CONCURSO PÚBLICO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. 

 
 

A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
 
QUESTÃO: 01 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – O título do texto “O MAU VIDRACEIRO” está corretamente analisado. Sua 

composição é de: artigo, substantivo, adjetivo. 

2 – Toda vez que antes de uma palavra couber um determinante (artigo, numeral 

ou pronome) esta palavra muda de classe gramatical – DEVIVAÇÃO 

IMPRÓPRIA. 

3 – Este assunto está em qualquer Gramática da Língua Portuguesa – Nível 

Fundamental e Nível Médio. CAPÍTULO – “ESTRUTURA E FORMAÇÃO DAS 

PALAVRAS”. 

4 - DEVIVAÇÃO IMPRÓPRIA -  

Derivação Imprópria 

A derivação imprópria ocorre quando determinada palavra, sem sofrer qualquer 

acréscimo ou supressão em sua forma, muda de classe gramatical. Neste processo: 

1) Os adjetivos passam a substantivos 

Por Exemplo: 

Os bons serão contemplados. 

2) Os particípios passam a substantivos ou adjetivos 

Por Exemplo: 

Aquele garoto alcançou um feito passando no concurso. 

3) Os infinitivos passam a substantivos 

Por Exemplo: 
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O andar de Roberta era fascinante. 

O badalar dos sinos soou na cidadezinha. 

4) Os substantivos passam a adjetivos 

Por Exemplo: 

O funcionário fantasma foi despedido. 

O menino prodígio resolveu o problema. 

5) Os adjetivos passam a advérbios 

Por Exemplo: 

Falei baixo para que ninguém escutasse. 

6) Palavras invariáveis passam a substantivos 

Por Exemplo: 

Não entendo o porquê disso tudo. 

7) Substantivos próprios tornam-se comuns. 

Por Exemplo: 

Aquele coordenador é um caxias! (chefe severo e exigente) 

Observação: os processos de derivação vistos anteriormente fazem parte da Morfologia porque 

implicam alterações na forma das palavras. No entanto, a derivação imprópria lida basicamente 

com seu significado, o que acaba caracterizando um processo semântico. Por essa razão, 

entendemos o motivo pelo qual é denominada "imprópria". 

(http://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf5.php)  

 
 
QUESTÃO: 02 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – O único parágrafo que apresenta a sequência estrutural seguinte: elemento coesivo 

subordinativo, seguido de pronome demonstrativo e pronome relativo – é o (2º§). 
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QUESTÃO: 03 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – A questão é de compreensão do texto. O único tipo relacionado ao texto é:  

Extremismo – é uma espécie de energia que jorra do tédio e do devaneio rumo à 

extrema agressividade.  

 
 
QUESTÃO: 04 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – A alegação do recusante é pertinente, porque houve um salto do (8º§) para 

o (10º§). Todavia, não alterou nada no que se cobra na questão, porque os 

parágrafos são: (4º§) e (6º§). Estes parágrafos são os únicos que contemplam o 

que se cobra no enunciado. 

2 – Esclarecendo a numeração dos parágrafos: A Banca Elaboradora tem o 

cuidado de numerar os parágrafos para situar o candidato-leitor e facilitar a 

agilidade das respostas. No entanto, estes parágrafos poderiam ser contados 

pelo candidato – leitor, independente de estarem numerados ou não. 

3 - A Banca Elaboradora teve o cuidado de enunciar a questão mostrando o que 

Coesão para lembrar o assunto ao candidato, propiciando elementos que 

levariam ao acerto da questão. 

Coesão é a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. 

Percebe-se tal definição quando lemos um texto e verificamos que as palavras, 

as frases e os parágrafos estão entrelaçados, um dando continuidade ao outro. 

Os elementos de coesão determinam a transição de ideias entre as frases e os 

parágrafos.  
(Por: Marina Cabral. Prof. Língua Portuguesa) - (http://brasilescola.uol.com.br/redacao/coesao.htm) 

 
 
QUESTÃO: 06 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – A voz do texto se dirige a um interlocutor direto, pondo em evidência o 

interlocutor. Esta é a principal característica da Função Apelativa da Linguagem. 

 
 
QUESTÃO: 07 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – O período da questão faz parte do texto e o texto está na prova. O período é 

fragmento do (8º§), portanto, não há motivo plausível para qualquer 

questionamento. 

http://brasilescola.uol.com.br/redacao/coesao.htm
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2 – Estamos transcrevendo o (8º§) para a devida comprovação do(a) 

recusante(a). 

(8º§) Certa manhã, eu me levantara aborrecido, triste, 
cansado de ociosidade e levado, me parecia, a fazer algo, 
grande, uma ação de brilho; e abri a janela, infelizmente! 

(Queiram observar, por favor, que o espírito de mistificação, que em certas 
pessoas não é resultado de um trabalho ou de uma combinação, mas de uma 
inspiração fortuita, tem parte, muito, mesmo que apenas pelo ardor de desejo, 
neste humor, histérico segundo os médicos, satânico segundo aqueles que 
pensam um pouco melhor do que os médicos, que nos empurra sem resistência 
para uma série de ações perigosas ou inconvenientes). 
 

 
QUESTÃO: 08 
Resposta: INDEFERIDO 
 

1 – A Banca Elaboradora – Examinadora agradece o contato da recusante e 

esclarece o seguinte: 

1. 1 – Discordar é um direito do candidato – ESCLARECER é um dever da 

Banca. 

1.2 – Utilizando a explicação cuidadosa da candidata, transcrita a seguir, 

declaramos que esta explicação serviu para comprovar o gabarito oficial correto. 

“Uma pessoa com 'espirito de porco' é uma pessoa cruel, ranzinza, que se 

especializa em complicar situações ou em causar constrangimentos”. 

1. 3 – Pedimos que a candidata releia o que está enunciado (dito, escrito, 

registrado) na questão, conforme estamos transcrevendo a seguir: 

Segundo o texto, as personagens sempre partem para a ação em busca de 

aventuras perigosas (para si ou mesmo para outros) ou absurdas. 

Estas pessoas são tão “espíritos de porco” que elas causam mal a si próprias. 

1. 4 – Lembramos que estamos analisando um texto conotativo – de um dos 

gênios da Literatura Francesa. Seguem alguns dados de Charles 

Baudelaire. 

Charles-Pierre Baudelaire (Paris, 9 de abril de 1821 — Paris, 31 de agosto de 1867) 

foi um poeta boémio ou dandy ou flâneur[1] e teórico da arte francesa. É considerado 

um dos precursores do simbolismo e reconhecido internacionalmente como o 

fundador da tradição moderna em poesia,[2] juntamente com Walt Whitman, embora 

tenha se relacionado com diversas escolas artísticas. Sua obra teórica também 

influenciou profundamente as artes plásticas do século XIX. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1821
https://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1867
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bo%C3%A9mia_%28estilo_de_vida%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2ndi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Baudelaire#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Simbolismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tradi%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia_moderna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Baudelaire#cite_note-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Walt_Whitman
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
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Nasceu em Paris a 9 de abril de 1821. Estudou no Colégio Real de Lyon e Lycée 

Louis-le-Grand (de onde foi expulso por não querer mostrar um bilhete que lhe foi 

passado por um colega). 

Em 1840 foi enviado pelo padrasto, preocupado com sua vida desregrada, à Índia, 

mas nunca chegou ao destino. Pára na ilha da Reunião e retorna a Paris. Atingindo a 

maioridade, ganha posse da herança do pai. Por dois anos vive entre drogas e álcool 

na companhia de Jeanne Duval. Em 1844 sua mãe entra na justiça, acusando-o de 

pródigo, e então sua fortuna torna-se controlada por um notário. 

Em 1857 é lançado As flores do mal contendo 100 poemas. O autor do livro é acusado, 

no mesmo ano, pela justiça, de ultrajar a moral pública. Os exemplares são 

apreendidos, pagando de multa o escritor 300 francos e a editora 100 francos. 

Essa censura se deveu a apenas seis poemas do livro. Baudelaire aceita a sentença e 

escreve seis novos poemas, "mais belos que os suprimidos", segundo ele. 

1. 5 – Estamos diante de uma obra literária que exigem reflexão. 

 
 
QUESTÃO: 09 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – A questão é de interpretação, a única alternativa que responde à questão é 
a letra E. 
 
 
QUESTÃO: 10 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – A questão é de interpretação, a única alternativa que responde à questão é 
a letra A. 
 

 
QUESTÃO: 11 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – A Banca Elaboradora Examinadora teve o cuidado de enunciar os dois 
itens situando-os nos parágrafos, para facilitar a compreensão do leitor. A 
relação deles é com a letra C. 
 
 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Louis-le-Grand
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Louis-le-Grand
https://pt.wikipedia.org/wiki/1840
https://pt.wikipedia.org/wiki/Padrasto
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reuni%C3%A3o_%28ilha%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Duval
https://pt.wikipedia.org/wiki/1844
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3digo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Not%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/As_flores_do_mal
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QUESTÃO: 13 
Resposta: INDEFERIDO 
 

1 – A única série em que todas as palavras são paroxítonas está na alternativa 

A.  Portanto, todas pertencem à mesma regra de acentuação – tonicidade. As 

que têm acento gráfico são acentuadas gráfica e prosodicamente.  As que não 

têm acento gráfico são acentuadas prosodicamente (são pronunciadas com mais 

força na sílaba tônica).  

2 - É MUITO IMPORTANTE QUE O RECUSANTE SE ATENHA AO FATO DE 

QUE SÓ EXISTEM 3 REGRAS DE ACENTUAÇÃO PARA AS PALAVRAS 

DISSÍLABAS; TRISSÍLABAS E POLISSÍLABAS. 

O que o recusanteo menciona são as exceções das palavras paroxítonas – QUE 

TAMBÉM SÃO PAROXITONAS. 

VALE RESSLATAR QUE TANTO AS PALAVRAS PAROXÍTONAS DA REGRA 

GERAL (AS QUE NÃO LEVAM ACENTO GRÁFICO, MAS TÊM TONICIDADE 

PROSÓDICA, SÃO CLASSIFICADAS NA REGRA DAS PAROXITONAS. 

RESSALTE-SE AINDA QUE NÃO SE PEDE QUE JUSTIFIQUE OS ACENTOS 

DAS PALAVRA QUE FAZER PARTE DAS EXCEÇÕES DAS PAROXITONA. 

O Que São Palavras Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas?  

Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas estão, na verdade, relacionadas com a 

prosódia, que é a pronúncia correta das palavras. 

 

Uma palavra ser Oxítona significa que ela tem como sílaba tônica sua última sílaba. 

Sílaba tônica é aquela sílaba que se fala com maior "intensidade" entre as demais. 

Palavras como "bordel" ou "fator" são oxítonas. 

 

Por outro lado, uma palavra Paroxítona é aquela que tem como sílaba tônica sua 

penúltima sílaba. Como exemplo, temos "carne", "rato" ou "casa". 

 

Por último, palavras com sua antepenúltima sílaba sendo tônica são Proparoxítonas. É 

interessante que se agente escrever uma palavra proparoxítona para uma criança ler, 

provavelmente ela vai ler como sendo paroxítona ou oxítona, dependendo da palavra. Isso 

por dois motivos: primeiro porque a criança não sabe pra que serve o acento; e segundo 

porque proparoxítonas não são palavras "naturalmente" faladas. Por exemplo, a palavra 

"número" é proparoxítona porque tem acento na antepenúltima sílaba, caso contrário, 

falaríamos "numero". Outro exemplo é a palavra "sílaba": só falamos com a 

antepenúltima sílaba sendo tônica porque estamos acostumados e porque temos o acento, 

pois se não conhecêssemos a palavra, leríamos "silaba", com tonicidade na penúltima 

sílaba. Como as palavras proparoxítonas não são "naturais", todas as proparoxítonas da 

língua portuguesa são acentuadas! 
(http://conhecimentosbancarios.blogspot.com.br/2011/08/o-que-sao-palavras-oxitonas-paroxitonas.html) 
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2 – Na letra B – temos uma palavra proparoxítona; e duas paroxítonas. 

3 - Na letra C – temos duas palavras proparoxítonas ; uma oxítona  e duas 

paroxítonas. 

4 – Na letra D - temos uma palavra proparoxítona; uma paroxítona; uma 

proparoxítona e uma oxítona. 

5 – Na letra E - temos uma palavra paroxítona; uma oxítona; uma paroxítona; 

uma oxítona. 

 

 
QUESTÃO: 14 
Resposta: INDEFERIDO 
 

1 - O enunciado pede: “Marque o período que destaca termos que justificam 

concordância verbal”. 

2 – Este enunciado deixa bem claro que a concordância tem que ser verbo. 

3 – Na alternativa D, temos dois verbos (afirmam e podem) que concordam com 

o sujeito composto “O moralista e o médico”. 

4 – Na alternativa A – a concordância é nominal: o substantivo concorda com 

dois adjetivos em gênero e em número. 

a) ‘‘Existem naturezas puramente contemplativas e totalmente 

impróprias...’’ 

5 - Na alternativa B – a concordância é nominal – dois adjetivos concordam 

com o mesmo substantivo (impulsão) em gênero e em número. 

b)  ‘‘...sob uma impulsão misteriosa e desconhecida...’’ 

 

6 – Na alternativa C – a concordância é nominal – dois adjetivos concordam com 

os substantivos antecedentes (necessário; irresistível) em gênero e em número. 

b) ‘‘...efetuar um empreendimento necessário...força irresistível... 

7 – Na alternativa E – a concordância é nominal – os adjetivos concordam com 

os substantivos antecedentes (vidros) em gênero e em número. 

e)   ‘‘ Vidros cor- de- rosa, vermelhos, azuis, vidros mágicos, vidros de 

paraíso? ’’ 

 
 
QUESTÃO: 16 
Resposta: DEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA 
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QUESTÃO: 18 
Resposta: INDEFERIDO 
 

1 – A recusante pede para alterar o gabarito para a letra D – mas este já é o 
gabarito oficial da questão. 
 

 
 
QUESTÃO: 19 
Resposta: INDEFERIDO 
 

1 – O recusante envia explicação concordando com o que está escrito na 
questão. Imediatamente a esta comprovação, ele mesmo se contradiz e pede 
anulação da questão. 
2 – Para comprovar esta análise, estamos transcrevendo o texto com explicação 
técnica que nos foi enviado pelo próprio recusante. 
 
Partícula expletiva é um termo da oração considerado desnecessário, podendo 
ser retirado sem qualquer prejuízo para ela. A partícula expletiva é também 
chamada de partícula de realce. 
  
Exemplos: 
  
1) O que que você está lendo? 
O que você está lendo? 
que = partícula expletiva ou de realce 
  
2) Vejam só o que eu ganhei! 
Vejam o que eu ganhei! 
só = partícula expletiva ou de realce 
O termo expletivo nem sempre vem como o verbo ser conforme explicação 
abaixo retirada do link Expressão expletiva??? O que é isso??? - Forum 
Concurseiros 
  

  

 

    

  

    

Expressão expletiva??? O que 
é isso??? - Forum Concursei... 
EXPRESSÃO EXPLETIVA??? O QUE É I

SSO??? CAI EM PROVA??? 

 
Visualizar em www.forumconc...  Visualizado por Yahoo  

 

  

 
Texto retirado do link acima: 
 

http://www.forumconcurseiros.com/forum/forum/disciplinas/l%C3%ADngua-portuguesa/139986-express%C3%A3o-expletiva-o-que-%C3%A9-isso
http://www.forumconcurseiros.com/forum/forum/disciplinas/l%C3%ADngua-portuguesa/139986-express%C3%A3o-expletiva-o-que-%C3%A9-isso
http://www.forumconcurseiros.com/forum/forum/disciplinas/l%C3%ADngua-portuguesa/139986-express%C3%A3o-expletiva-o-que-%C3%A9-isso
http://www.forumconcurseiros.com/forum/forum/disciplinas/l%C3%ADngua-portuguesa/139986-express%C3%A3o-expletiva-o-que-%C3%A9-isso
http://www.forumconcurseiros.com/forum/forum/disciplinas/l%C3%ADngua-portuguesa/139986-express%C3%A3o-expletiva-o-que-%C3%A9-isso
http://www.forumconcurseiros.com/forum/forum/disciplinas/l%C3%ADngua-portuguesa/139986-express%C3%A3o-expletiva-o-que-%C3%A9-isso
http://www.forumconcurseiros.com/forum/forum/disciplinas/l%C3%ADngua-portuguesa/139986-express%C3%A3o-expletiva-o-que-%C3%A9-isso
http://www.forumconcurseiros.com/forum/forum/disciplinas/l%C3%ADngua-portuguesa/139986-express%C3%A3o-expletiva-o-que-%C3%A9-isso
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"Os gramáticos nos ensinam que ela é chamada assim porque podem ser 
retiradas da frase, sem prejuízo sintático ou semântico; alguns chegam 
corretamente a dizer que o verbo “ser” da expressão pode ser contado como 
oração, isto é, na frase “Foram as nossas mães que cuidaram de nós”, só há 
uma oração: “As nossas mães cuidaram de nós”. Outra coisa: às vezes, o verbo 
ser nem aparece, de maneira que só o “que” é uma palavra expletiva: “As nossas 
mães que cuidam de nós”. De qualquer modo, nota-se que ele também pode ser 
retirado: “As nossas mães cuidaram de nós."" 
 
A explicação também consta nesse link abaixo sem o verbo ser: 
http://brasilescola.uol.com.br/gramatica/classificacao-das-palavras-que-e-se.htm 
Texto retirado do link acima: 
 
"Partícula expletiva ou de realce: pode ser retirada da frase, sem prejuízo algum 
para o sentido. 
Nesse caso, a palavra que não exerce função sintática; como o próprio nome 
indica, é usada apenas para dar realce. Como partícula expletiva, aparece 
também na expressão é que. 
 
Quase que não consigo chegar a tempo. 
Elas é que conseguiram chegar." 
 
 
QUESTÃO: 20 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – A questão pede: “Marque a alternativa que registra erro ortográfico” 

2 – A única alternativa com erro ortográfico é a B – porque a frase deveria ser 

assim: 

b) Você é vidraceiro, por quê?    (separado) 

 

 
QUESTÃO 21 
Resposta: INDEFERIDO 
 

Defende o Recorrente que a alínea “e” também traz uma incorreção, na medida 
em que o art. 42, da Lei n.º 8.112/90 teria sido revogada tacitamente pela Emenda 
Constitucional 41/2003. 
Sem razão. 
Há referência expressa na avaliação de que a questão impugnada deveria ser 
respondida com base na Lei n. 8.111/90. A alternativa "e" consiste na reprodução 
exata do art. 42 da citada Lei. Sendo assim, não poderia o Recorrente se valer de 
interpretação sistemática e, portanto, fora dos limites impostos, para resolver a 
questão. 

 

http://brasilescola.uol.com.br/gramatica/classificacao-das-palavras-que-e-se.htm
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QUESTÃO 30 
Resposta: INDEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA 
 
 
QUESTÃO: 31 
Resposta: INDEFERIDO 
 
O recusante deixou de analisar a seguinte frase: “...onde tudo fica conectado 
e interligado.” 

Componentes como processador, memória e monitor, não têm vida própria a não 
ser que esteja conectados em uma placa mãe. 

 
 
QUESTÃO: 32 
Resposta: DEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA 
 
 
QUESTÃO: 33 
Resposta: INDEFERIDO 
 
A frase “configurar discos rígidos” determina como única alternativa correta o 
gerenciamento do computador. O monitor de desempenho, citado como fonte 
pela recusante, da technet da Microsoft não tem esse poder. Ele apenas mostra 
informações. 

 
 
QUESTÃO: 35 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A questão cobra “...o programa do Windows que armazena informações sobre 

os dispositivos instalados no computador.”. O painel de controle não faz isso. Ele 

abre o acesso a outros programas como conta de usuários, programas 

instalados, hardware, inclusive o gerenciador de dispositivos que é quem cumpre 

a finalidade de informar sobre os dispositivos instalados no computador. 
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CARGO: PROCURADOR JURIDICO 
 
QUESTÃO: 42 
Resposta: INDEFERIDO 
 
Inscr.: 186998 

A recusante apenas afirma que a alínea “a” também estaria incorreta, nos termos do art. 78 do 

CTN, sem, no entanto, fundamentar a correlação supostamente estabelecida. 

Em razão do não atendimento dos itens 14.5 e 14.6 do Edital do Concurso, decide a banca 

Examinadora, à unanimidade, não conhecer do recurso. 

Inscr.: 188051 

Em razão da inobservância formal estabelecida no item 14.8 do Edital do Concurso Público, 

decide a banca Examinadora, à unanimidade, não conhecer do recurso. 

 
QUESTÃO: 43 
Resposta: INDEFERIDO 
 
Inscr.: 186998 

A recusante apenas afirma que a alínea “b” também estaria correta, nos termos do art. 12, §1º, 

da LC 101/2000, sem, no entanto, fundamentar a correlação supostamente estabelecida. 

Em razão do não atendimento dos itens 14.5 e 14.6 do Edital do Concurso, decide a banca 

Examinadora, à unanimidade, não conhecer do recurso. 

Inscr.: 187345 

A alínea “b” está incorreta, uma vez que a reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo 

também é admitida se comprovado omissão de ordem técnica ou legal. 

Em razão do exposto, decide a banca Examinadora, à unanimidade, indeferir o recurso. 

 
QUESTÃO: 45 
Resposta: INDEFERIDO 
 
Inscr.: 186998 

A recusante apenas afirma que a alínea “e” também estaria correta, nos termos do art. 154, 

caput, do CTN, sem, no entanto, fundamentar a correlação supostamente estabelecida. 
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Em razão do não atendimento dos itens 14.5 e 14.6 do Edital do Concurso, decide a banca 

Examinadora, à unanimidade, não conhecer do recurso. 

Inscr.: 188051 - 193821 

Em razão da inobservância do aspecto formal estabelecida no item 14.8 do Edital do Concurso 

Público, decide a banca Examinadora, à unanimidade, não conhecer do recurso. 

Inscr.: 187345 

A recusante não explicou as razões pela qual entende que a ausência de especificação do tipo 

de mandado de segurança tornaria a alínea “c” incorreta. Também não disse o motivo pelo qual 

a resposta apontada pelo gabarito traria uma afirmação correta. 

Em razão do não atendimento dos itens 14.5 e 14.6 do Edital do Concurso, decide a banca 

Examinadora, à unanimidade, não conhecer do recurso. 

Inscr.: 188365 – 169034 – 190032 -  

A regra explicitada na aliena “e” encerra uma regra da qual, nos termos do art. 154 do CTN, 

admite exceções (tributos sujeitos ao lançamento por homologação). É claro que a ausência de 

advertência quanto à existência de exceções torna a afirmação da questão incorreta. 

Em razão do exposto, decide a banca Examinadora, à unanimidade, indeferir o recurso. 

 
QUESTÃO: 51 
Resposta: INDEFERIDO 
 
Inscr.: 169034 

Em razão da inobservância do aspecto formal estabelecida no item 14.8 do Edital do Concurso 

Público, decide a banca Examinadora, à unanimidade, não conhecer do recurso. 

Inscr.: 195420 

Conforme o próprio recusante argumentou, “Nos casos de emergência, independente de aviso 

prévio ou não, não está configurada a descontinuidade do serviço prestado...”. (sic) 

Claramente a aliena “d” apresenta o aviso prévio como condição, razão pela qual a referida 

assertiva encontra-se rigorosamente incorreta. 

Em razão do exposto, decide a banca Examinadora, à unanimidade, indeferir o recurso. 

Inscr.: 190032 

Claramente a aliena “d” apresenta o aviso prévio como condição, razão pela qual a referida 

assertiva encontra-se rigorosamente incorreta. 
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Em razão do exposto, decide a banca Examinadora, à unanimidade, indeferir o recurso. 

 
 
QUESTÃO: 52 
Resposta: INDEFERIDO 
 
Inscr.: 169034 

Em razão da inobservância do aspecto formal estabelecida no item 14.8 do Edital do Concurso 

Público, decide a banca Examinadora, à unanimidade, não conhecer do recurso. 

 
QUESTÃO: 53 
Resposta: INDEFERIDO 
 
Inscr.: 192052 

A alínea “d” referiu-se à sindicância disciplinar na espécie inquisitorial. Por ser inquisitorial, é 

mais do que claro que não há falar-se em contraditório e ampla defesa nesse tipo de 

procedimento. 

Diz a Recorrente que a sindicância não é um procedimento discricionário, sem, no entanto, 

elencar as hipóteses legais que conduziriam a um sentido contrário ao afirmado na alínea “d” 

em questão. 

Em razão do exposto, decide a banca Examinadora, à unanimidade, indeferir o recurso. 

Inscr.: 187595 

A alínea “e”, de fato, reproduz o disposto no §1º, do art. 3º, da LC n. 105/01. Ocorre que o 

conteúdo da aludida alínea se insere no conjunto de conhecimentos, exigidos pelo Edital do 

Concurso Público, especialmente os previstos no item 13 da matéria de direito administrativo. 

Em razão do exposto, decide a banca Examinadora, à unanimidade, indeferir o recurso. 

 
QUESTÃO: 54 
Resposta: INDEFERIDO 
 
Inscr.: 195420 

Afirmar que as sanções previstas na Lei n. º 8.429/92 se submetem às normas gerais do Direito 

Penal é uma afirmação absurda em si, especialmente por não haver qualquer dúvida doutrinária 

e/ou jurisprudencial a respeito da natureza cível, em sentido amplo, da lei de improbidade 

administrativa. 
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O parágrafo único, do art. 19, da referida lei, questionada pelo Recorrente, apenas expõe que 

as sanções de natureza cível se dão sem qualquer prejuízo às de natureza penal. 

Em razão do exposto, decide a banca Examinadora, à unanimidade, indeferir o recurso. 

 

 

Inscr.: 190636 

O afastamento do agente público do exercício do cargo poderá se dá antes do trânsito em 

julgado da sentença condenatória, nos termos do parágrafo único, do art. 20, da Lei n. 8.429/92. 

Em razão do exposto, decide a banca Examinadora, à unanimidade, indeferir o recurso. 

 
QUESTÃO: 55 
Resposta: INDEFERIDO 
 
Inscr.: 193821 

Em razão da inobservância do aspecto formal estabelecida no item 14.8 do Edital do Concurso 

Público, decide a banca Examinadora, à unanimidade, não conhecer do recurso. 

 
QUESTÃO: 58 
Resposta: INDEFERIDO 
 
Inscr.: 192927 

O Recorrente faz ilações na tentativa de configurar ambiguidade onde não há. A análise da 

questão prescinde da nominação do Tribunal a quem cabe analisar se o ato questionado na ação 

invadiu competência da Corte ou se contrariou alguma de suas decisões. 

Em razão do exposto, decide a banca Examinadora, à unanimidade, indeferir o recurso. 

 
QUESTÃO: 59 
Resposta: INDEFERIDO 
 

Inscr.: 186721 

Esta Banca só pode supor que o Recorrente desconheça o que seja “atos de gestão comercial”. 

Em razão do exposto, decide a banca Examinadora, à unanimidade, indeferir o recurso. 
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QUESTÃO: 60 
Resposta: INDEFERIDO 
 
Inscr.: 186998 

A recusante apenas afirma que a alínea “a” também estaria incorreta, nos termos do art. 769 da 

CLT c/c o art. 219, §5º do CPC/73, sem, no entanto, fundamentar a correlação supostamente 

estabelecida. 

Em razão do não atendimento dos itens 14.5 e 14.6 do Edital do Concurso, decide a banca 

Examinadora, à unanimidade, não conhecer do recurso. 
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CARGO: AUDITOR 
 
QUESTÃO: 54 
Resposta: INDEFERIDO 
 
O recusante faz confusão entre ato nulo e ato anulável. Os atos anuláveis são aqueles que 

possuem em seu ato um vício que não o torna perfeito, mas que permite o saneamento para 

que o mesmo venha a gerar os efeitos pretendidos como se ato válido fosse. Por sua vez, no 

caso dos atos nulos, não existem efeitos a serem gerados, pois o ato parte com um defeito que 

impede a sua concretização. 

O ato constante na alínea “e” é nulo; não anulável. 

Em razão do exposto, decide a Banca Examinadora, à unanimidade, indeferir o recurso. 
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CARGO: EDITOR DE TEXTO 
 
QUESTÃO: 40 
Resposta: INDEFERIDO 
 
O candidato deveria ater-se ao programa e não ao site da Microsoft. O programa não cobra 
especificamente o Windows 8 ou 8.1. Portanto nas versões anteriores essa é uma das formas 
de se fazer o compartilhamento. 
Gabarito mantido. 

 
 

QUESTÃO: 44 
Resposta: INDEFERIDO 

 

1 – Apenas o texto 1 apresenta elementos que caracteriza a crônica.  

2 – Os textos 2 e 3 são contos. 

 

 
QUESTÃO: 48 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – O recusante não se ateve ao que se classifica tecnicamente como Regionalismo. 

O regionalismo ocorre quando há um grupo particular de elementos linguísticos em uma 

localização geográfica delimitada. Geralmente, origina-se de fatores históricos da cultura 

regional, sendo o dialeto uma de suas principais formas de expressão. 

O Brasil, país com imensa extensão territorial, possui uma infinidade de regionalismos. 

Sua população foi formada pela mistura de diversas nacionalidades provindas da Europa 

e da África, que, por sua vez, misturaram-se com os nativos que habitavam a nação. Além 

disso, o povoamento do país ocorreu de forma desigual e em várias áreas diferentes e 

distantes entre si. 

Por exemplo, em São Paulo houve a colonização feita por diversos povos, entre eles os 

italianos. Assim, nota-se a influência da língua italiana no sotaque do paulista. O mesmo 

ocorre com os outros Estados, onde a maneira de falar e os dialetos são bastante 

característicos. Os modos de expressão e representação de ideias ou histórias podem, 

muitas vezes, ter a intenção de atingir um mesmo conceito ou sentimento, mas, são 

expressas com uma gama infinita de variáveis da língua. 

Foi no século XIX que ocorreu no campo literário a produção de obras de cunho 

saudosista. Naquela época, buscava-se retomar de forma romântica do Brasil dos séculos 

anteriores (XVI / XVII / XVIII). Desta forma, diversos autores começaram a traduzir as 

peculiaridades regionais em suas obras. Eles expressavam a realidade social e momentos 
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históricos de determinada localização. O regionalismo da época é dividido entre rural e 

urbano. 

Outro objetivo da literatura regionalista daquele período era representar as diferenças 

entre realismo e idílio, letra e oralidade, região e nação, cidade e campo, além da 

utilização das características do passado como forma de denunciar as falhas no presente. 

Devido à época em que tiveram seu início, os estudos sobre regionalismo são feitos 

começando pelas obras de Gonçalves Dias, José de Alencar e Bernardo Guimarães. 

Outros escritores que representam esta escola literária são Alfredo d'Escragnole Taunay, 

Franklin Távora, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo e Guimarães 

Rosa. 

No ano de 1872, José de Alencar publica a obra Til, onde são apresentados costumes 

regionais, vida no campo e linguagem local. Além disso, são retratados aspectos como a 

idealização da natureza, amor e inocência, subjetividade e a fragilidade. 

Os principais livros regionalistas da época romântica são: A Escrava Isaura, de Bernardo 

Guimarães, Inocência, de Visconde de Taunay e O Sertanejo, de José de Alencar. 

Entre estes autores, encontram-se os sertanistas, que ajudaram a tornar o sertanejo como 

um símbolo da autenticidade do Brasil.  Ele se torna a representação que rema contra a 

influência do Europeu, principalmente no Rio de Janeiro. 

Fontes: 

http://www.spiner.com.br/modules.php?name=News&file=article&sid=1291 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regionalismo 

http://educacao.uol.com.br/literatura/regionalismo-literatura-das-peculiaridades-do-

brasil.jhtm 

http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/02/24/913532/estude-os-livros-

obrigatorios-da-fuvest-e-unicamp-2013-til-jose-alencar.html 

(http://www.infoescola.com/cultura/regionalismo/) 

2 – No texto em análise, o autor mostra a descontração inculta da fala, caracterizada pelo 

nível de instrução. Um exemplo da descontração é o Poema Pronominais – do mesmo 

autor – da mesma época – modernista (1ª Geração Modernista – 1922 – 1930) 

 

 
  

http://www.spiner.com.br/modules.php?name=News&file=article&sid=1291
http://www.spiner.com.br/modules.php?name=News&file=article&sid=1291
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regionalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regionalismo
http://educacao.uol.com.br/literatura/regionalismo-literatura-das-peculiaridades-do-brasil.jhtm
http://educacao.uol.com.br/literatura/regionalismo-literatura-das-peculiaridades-do-brasil.jhtm
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/02/24/913532/estude-os-livros-obrigatorios-da-fuvest-e-unicamp-2013-til-jose-alencar.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/02/24/913532/estude-os-livros-obrigatorios-da-fuvest-e-unicamp-2013-til-jose-alencar.html
http://www.infoescola.com/cultura/regionalismo/
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CARGO: ARQUIVISTA 
 
QUESTÃO: 45 
Resposta: INDEFERIDO 
 

1 – A afirmação da recorrente sobre a alínea “b” não compromete a marcação do gabarito, 

por existir um contexto sobre “Os brasileiros natos”. 

2 – Estamos enviando a alínea B – para que a recusante comprove que não há 

comprometimento contextual da questão. 

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer desde que qualquer 

deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil; 

 
QUESTÃO: 56 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – O item 4 não existe tecnicamente. 

2 – Pedimos a recusante que consulte a fonte bibliográfica que consta na questão. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 
QUESTÃO: 41 
Resposta: INDEFERIDO 

 
O enunciado da questão supracitada é claro ao referir-se especificamente ao artigo 4º 
do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária. 

 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 

infância e à juventude. 

 
QUESTÃO: 54 
Resposta: INDEFERIDO 
 
O enunciado da questão supracitada é claro ao referir-se ao CEAS neste 
contexto considerada como como escola de Serviço Social, pois foi a primeira 
entidade que apresentou novos ideais europeus para o Serviço Social. 

 
QUESTÃO: 60 
Resposta: DEFERIDO 
GABARITO ALTERADO PARA LETRA “B” 
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CARGO: REPORTER DE TV 
 
QUESTÃO: 42 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 - Na elaboração da questão, a Banca Elaboradora teve o cuidado de registrar a fonte 

bibliográfica, que está devidamente correta e que é referência para estudos da profissão 

de “Repórter de TV”. 

2 – Segue a transcrição do texto do autor citado como fonta na própria questão. 

Obra apresenta linguagem didática de fácil aprendizagem e com conteúdo 

contextualizado 

Acaba de chegar ao mercado editorial o livro Teorias e Técnicas da 

Comunicação e do Jornalismo. De autoria do jornalista e professor de História 

Bruno Barros Barreira, o livro vem com uma linguagem didática, ministrada de 

forma contextualizada, característico das aulas do professor que traduz todo o 

conteúdo para facilitar o aprendizado. 

O professor afirma que o objetivo foi fazer um livro que, finalmente, reúna as 

principais teorias da comunicação e do jornalismo que caem em concursos 

públicos de forma descomplicada. “Geralmente, os livros atuais ou são 

dedicados às teorias da comunicação ou às teorias do jornalismo. Além disso, 

grande parte deles vem com uma linguagem acadêmica, dedicada a 

especialistas. Este livro veio com a preocupação de, além de reunir as principais 

teorias num só livro, vir com uma linguagem didática e contextualizada, comum 

às salas de aula”, afirma. 

Além das teorias, a obra também traz um capítulo inteiro dedicado às técnicas 

do jornalismo, com ensinamentos sobre Pauta; Estrutura da Notícia e da 

Reportagem; Tipos de Fontes e o lidar com as fontes; Entrevista; Ética 

Jornalística e Novas Mídias. 

 Veja quais são as teorias e técnicas abordadas. 

Capítulos 

1)     Teorias da Comunicação 

1.1          Teoria Hipodérmica 
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1.2          Teoria da Abordagem Empírico-Experimental ou da Persuasão 

1.3          Teoria da Abordagem Empírica em Campo ou dos efeitos limitados 

1.4          A Teoria Funcionalista das Comunicações de Massa 

1.5          A Escola Canadense – Meios e Mensagens 

1.6          A visão brasileira – A Folkcomunicação 

1.7          A Teoria Crítica – Indústria Cultural 

1.8          A Teoria Culturológica 

1.9          Os Cultural Studies 

1.10        Teorias Estruturais da Comunicação 

2)     Teorias do Jornalismo 

2.1          Teoria do Espelho 

2.2          Teoria do Gatekeeper ou Teoria da Ação Pessoal 

2.3          Teoria Organizacional 

2.4          A Teoria de Ação Política ou Teoria Instrumentalista 

2.5          Teoria da “Distorção Involuntária” 

2.6          Teoria Etnográfica 

2.7          Teoria do Agendamento (Agenda-Setting) 

2.8          A Perspectiva da Espiral do Silêncio 

2.9          Teoria do Newsmaking ou Teoria Construtivista 

2.10        Teoria Estruturalista ou Teoria dos Definidores Primários 

2.11        Teoria Interacionista 

3)     Princípios, Conceitos e Técnicas do Jornalismo e da Comunicação 

3.1          Comunicação 

3.2          Mídias: Os Meios de Comunicação de Massa 

3.3          Novas Mídias 

3.4          O Jornalismo 

3.5          A Pauta 

3.6          Entrevista (Conceito Geral) 

3.7          Processo de Entrevista e Recomendações Gerais 

3.8          Os Tipos de Entrevistas 

3.9          A relação do Jornalista com As Fontes de Informação 

3.10        Os Tipos de Fonte 

3.11        A Estrutura da Notícia 

3.12        A Reportagem 

3.13        A questão da Subjetividade e da Objetividade e sua Relação com a 

Ética Profissional 

3.14        Código de Ética dos Jornalistas 

(https://analisesdejornalismo.wordpress.com/tag/teorias-do-jornalismo/) 

 

https://analisesdejornalismo.wordpress.com/tag/teorias-do-jornalismo/
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QUESTÃO: 48 
Resposta: INDEFERIDO 

 
1 – O único tópico do conteúdo programático da prova é exatamente a resposta 
correta.  

 
2 - Check list –  

 
Check list, lista de tarefas ou lista de checagem, é uma lista de verificação que varia 

de acordo com o objetivo e local em que é utilizada. 

 
São vários os tipos de Check lists, dentre os mais usados estão: 
– Os de segurança; 
– De compras; 
– Para carros; 
– De casamento.  
 

Abaixo tem uma descrição mais detalhada sobre eles.  
Para que serve o check list? 
Serve para evitar que principalmente em tarefas longas possamos esquecer os itens 

importantes. 
Serve como um lembrete dos passos a serem seguidos para se obter sucesso na 

atividade.  
 

Onde é necessário usar o Check list?   
– Verificações de segurança: 
Para verificar equipamentos que podem gerar riscos por falta de manutenção, por 

estarem estragados ou por falta de segurança de algum modo. 
Para verificar condições de instalações. 
Para verificar e organizar o funcionamento de algum órgão interno de segurança da 

empresa, exemplo: SESMT, CIPA.  
 

– Casamentos: 
Muito útil para facilitar o cumprimento de uma série de compromissos em uma ordem 

pré-definida, evitando esquecimentos, prejuízos e atrasos. Já imaginou chegar no 

meu da festa e ver que faltou a vela do bolo, o fotógrafo, a comida foi pouca, 

esqueceu de convidar alguém especial? Tudo isso pode ser evitado com um bom 

Check list.  
 

Compras 
É importante para definir com antecedência,  programação e inteligência, o que 

temos a disposição ($) antes da ida ao supermercado.  

Como fazer um Check list? 
Isso irá depender da finalidade do referido Check list. 
Veja como fazer 3 tipos diferentes de Check list  

http://segurancadotrabalhonwn.com/check-list-para-carros/
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– Check list de segurança 
Quando feito para máquinas é necessário que conheça bem o equipamento, saber 

detalhes sobre funcionamento. Só assim conseguirá perceber itens que se estiverem 

defeituosos serão possíveis causadores de acidentes.  
 
 
QUESTÃO: 49 
Resposta: DEFERIDO 
Questão anulada 

 
QUESTÃO: 50 
Resposta: DEFERIDO 
Questão anulada 

 
QUESTÃO: 51 
Resposta: DEFERIDO 
Questão anulada 

 
QUESTÃO: 52 
Resposta: DEFERIDO 
Questão anulada 

 
QUESTÃO: 53 
Resposta: DEFERIDO 
Questão anulada 

 
QUESTÃO: 56 
Resposta: DEFERIDO 
Questão anulada 
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A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 
QUESTÃO: 03 
Resposta: INDEFERIDO 
 

  
1 – O texto é puramente informativo. A fonte bibliográfica já mostra que se trata de notícia, 
portanto informação. 

 
QUESTÃO: 06 
Resposta: INDEFERIDO 
 

1 – A única afirmação errada é a do item 2 – porque não existe verbo na frase, logo, não há 

possibilidade de ter regência verbal – tem que ser nominal. 

 
QUESTÃO: 07 
Resposta: INDEFERIDO 
 

1 – Todas as informações da questão estão absolutamente corretas. 

2 – Gabarito oficial mantido.  

 
QUESTÃO: 10 
Resposta: INDEFERIDO 
 

1 – O item 3 está errado, porque “Meu filho” não é sujeito, é vocativo. 

2 - A única alternativa que registra erro do item 3, que é falso – é a C. 

 
QUESTÃO: 13 
Resposta: INDEFERIDO 
 

1 - A questão pede para marcar a alternativa incorreta. 

2 – A única alternativa incorreta é a letra A, porque o pronome está em posição de ênclise 

– enclítica. 

 

QUESTÃO: 19 
Resposta: INDEFERIDO 

 
 

1- A questão pede para marcar a alternativa incorreta. 

2 – A única alternativa incorreta é a letra C, porque os verbos enunciam ações contínuas, em 

andamento no passado e não se opõem semanticamente, isto é, não são antônimos. 
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CARGO: REDATOR DE DEBATES 
 
QUESTÃO: 43 
Resposta: INDEFERIDO 

 

A alegação do recusante não estabelece nexo para a estrutura da questão. 

Pedimos ao recusante que acesse o site do “Manual da Presidência da República” (consta na 

questão) para comprovar que não existe motivo algum para requerer anulação da questão. 

 

 

QUESTÃO: 51 
Resposta: INDEFERIDO 

 

1 – Os itens 1 – 2 e 3 estão corretos. 

2 – Os itens 4 e 5 estão incorretos, porque as informações de ambos referem-se a abreviaturas. 

 

 
QUESTÃO: 55 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – A questão está devidamente contextualizada para facilitar a compreensão 

do candidato. 

2 – Liderança espontânea não existe nos tipos clássicos. 

3 – O enunciado pede liderança clássica. – Registrado a seguir. 

Dentre os estilos clássicos de “Liderança”, temos: ” 

4 – Segue o texto que comprova o que se cobra na questão e a justificativa da 

resposta. 

5 - Tipos de liderança 

Os três estilos clássicos de liderança, que definem a relação entre o líder e os seus seguidores, 

são: Autocrática, Democrática e Liberal (ou Laissez-faire). 

Liderança Autocrática: É um tipo de liderança autoritária, na qual o líder impõe as suas ideias 

e decisões ao grupo. O líder não ouve a opinião do grupo. 

Liderança Democrática: O líder estimula a participação do grupo e orienta as tarefas. É um 

tipo de liderança participativa, em que as decisões são tomadas após debate e em conjunto. 

Liderança Liberal: Há liberdade e total confiança no grupo. As decisões são delegadas e a 

participação do líder é limitada. 

((http://www.significados.com.br/lideranca/) 

http://www.significados.com.br/lideranca/
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QUESTÃO: 57 
Resposta: INDEFERIDO 

 

1 – A questão apresenta apenas um item incorreto. Segue o enunciado da questão. 

 

Analise as afirmações sobre “comunicação de ordens”, durante o desenvolvimento das ações 

profissionais do (a) secretário (a) executivo (a). 
 

2 – Estamos transcrevendo o enunciado para que o recusante perceba que a indecisão e a 

insegurança criam conflito para o emissor, uma vez que o enunciado (está bem claro) se 

refere às ações profissionais do (a) secretário (a) executivo (a). Não existe menção ao 

receptor, no enunciado. 

 

“A indecisão e a insegurança criam conflitos de confiança no receptor da mensagem”. 
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CARGO: ALMOXARIFE 
 
 
QUESTÃO: 47 
Resposta: DEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA 

 
 
QUESTÃO: 58, 59 
Resposta: INDEFERIDO 

 
1 – A recorrente alega que a Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, não está “expressa – 

explícita” no Edital.  Todavia, ela faz parte do item do edital “A legislação arquivística 

brasileira: leis e fundamentos”. 

2 – A LEI Nº 9.507, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997, regula o direito de acesso a informações 

e disciplina o rito processual do habeas data. (Tudo correto) 

3 – O único item errado é o de nº 4, porque um Decreto está sendo tratado por Lei. 

DECRETOS FEDERAIS - DECRETO Nº 4.553, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002, dispõe sobre 

a salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos de interesse da 

segurança da sociedade e do Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, e dá outras 

providências. 

(http://www.portalmemoriasreveladas.arquivonacional.gov.br/media/microsoft_word__legislao_arquiv

stica_brasileira_reguladora_do_acesso__.pdf) 

4 - Vejamos a diferença entre eles: 

4.1 - Definindo “Decreto” 

Decreto, um termo que procede do latim decrētum, é a decisão de uma autoridade sobre a matéria 

em que tem competência. Costuma tratar-se de um ato administrativo levado a cabo pelo Poder 

Executivo, com conteúdo normativo regulamentar e hierarquia inferior às leis. A natureza do 

decreto pode variar de acordo com cada legislação nacional. Existem, em muitos casos, os 

decretos-lei (ou decretos de necessidade e urgência), que são emitidos pelo Poder Executivo e 

têm carácter de lei mesmo sem passar pelo Poder Legislativo. Uma vez promulgados, de qualquer 

maneira, o Congresso pode analisá-los e decidir se mantém a sua vigência ou não. 

http://www.portalmemoriasreveladas.arquivonacional.gov.br/media/microsoft_word__legislao_arquivstica_brasileira_reguladora_do_acesso__.pdf
http://www.portalmemoriasreveladas.arquivonacional.gov.br/media/microsoft_word__legislao_arquivstica_brasileira_reguladora_do_acesso__.pdf
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Estes decretos-lei permitem que o Governo tome decisões urgentes, com procedimentos rápidos 

e sem perder tempo. Para os partidos políticos da oposição, no entanto, este tipo de resoluções 

tende a implicar um abuso de poder por parte do partido dominante, que evita os mecanismos de 

debate. 

O decreto-lei ou similar, por conseguinte, oferece a possibilidade constitucional ao Poder 

Executivo de criar normas, entretanto, convertidas em lei sem a intervenção ou a autorização 

prévia do Parlamento ou do Congresso. Assemelha-se, de certa forma, às normas com carácter 

legal que ditam as ditaduras ou os governos de fato, com a importante diferença de que, no caso 

dos governos democráticos, o decreto-lei conta com o apoio da 

Constituição.      (http://conceito.de/decreto) 

4.2 - Definindo “Lei” 

Lei é espécie normativa constante do art 59 da CF. De uso exclusivo do Poder 

Legislativo, tem a característica de generalidade e abstração. Ela inova a ordem jurídica 

e possui o poder de obrigar a todos (erga omnes). Decreto-Lei não mais existe em nosso 

ordenamento jurídico. É espécie de ato normativo que foi substituído na Constituição de 

1988 pela Medida Provisória. De acordo com o artigo 55, da Constituição Federal de 

1967, com redação dada pela EC nº 1/69, "o Presidente da República, em casos de 

urgência ou de interesse público relevante, e desde que não haja aumento de despesa, 

poderá expedir decretos-leis sobre as seguintes matérias: I - segurança nacional; II - 

finanças públicas, inclusive normas tributárias; e III - criação de cargos públicos e 

fixação de vencimentos". Hoje prevê a Constituição Federal, em seu artigo 62, que "em 

caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 

provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional". 

    Decreto serve para regulamentar uma lei (caso de decreto regulamentar do art 84, IV 

da CF) é privativo do chefe do poder executivo (Presidente da República, Governador e 

Prefeito). Já a a Portarias são atos administrativos, geralmente internos, expedidos 

pelos chefes de órgãos. Incluem-se, segundo Hely Lopes Meirelles, na categoria de atos 

ordinatórios. 

    As portarias possuem fundamento de validade em Decretos que por sua vez encontra 

fundamento de validade nas leis. Todos necessitam ter fundamento de validade na CF. 

(Dr. Marcos de Araújo. Professor Direito Constitucional) 

(http://www.marcosdearaujo.com.br/artigos/55-diferenca-entre-lei-decreto-lei-e-portaria) 

  

http://www.marcosdearaujo.com.br/artigos/55-diferenca-entre-lei-decreto-lei-e-portaria
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CARGO: RECEPCIONISTA 
 
QUESTÃO: 01 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – O que significa registrar? 

Significado de Registrar 

v.t. Inscrever em registro. 

Transcrever, mencionar um ato, um julgamento nos registros públicos, para lhes dar 

autenticidade. 

P. ext. Consignar certos fatos por escrito. 

Anotar: registremos esse acontecimento. 

Gravar um fenômeno físico: registrar uma sinfonia em discos. 

Sinônimos de Registrar 

Registrar é sinônimo de: assentar, anotar, apontar, consignar, inscrever. 

Registro – quer dizer anotação. 

Explicando cada alternativa: 

A – “Diálogo interessante aconteceu entre o Sol e a Lua. –> esta frase é o tipo de fato que ocorreu entre o Sol e a 

Lua. 

B – E isto se deu em pleno sol do meio-dia: -> destacamos o registro temporal. 

C –  O Sol se surpreendeu de forma alegre com a presença da Lua.-> esta é a comprovação do 
que se registra na alternativa C. 

d)  Os dois personagens se trataram com cortesia e respeito.-> eles se tratam de Sr. e Sra.”Seu 
Sol”; “Dona Lua” 

 
QUESTÃO: 10 
Resposta: INDEFERIDO 

1 – A palavra “Negócio” – tem ditongo crescente (io); a palavra “aconteceu” tem ditongo 

decrescente (eu). 

2– NÃO SE PODEM ALTERAR AS REGRAS DA GRAMÁTICA NORMATIVA DA LÍNGUA PORTUGUESA. 

 

http://www.dicio.com.br/assentar/
http://www.dicio.com.br/anotar/
http://www.dicio.com.br/apontar/
http://www.dicio.com.br/consignar/
http://www.dicio.com.br/inscrever/
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QUESTÃO: 14 
Resposta: INDEFERIDO 
 

 

1 – O enunciado pede: Marque a frase que registra termos que são homônimos perfeitos. 

2 – O único registro de homônimos perfeitos está na alternativa D. 

3 – Justificando: “Agora são sete horas, José sofre uma queda, mas está são e alegre”. 

Na frase, temos, respectivamente: VERBO  e ADJETIVO. 
 
 

 
QUESTÃO: 17 
Resposta: INDEFERIDO 
 

1 – No item 2, temos o verbo PROPOR – na estrutura frasal “PROPOR-LHE UM NEGÓCIO” – 
que é bitransitivo – pede dois complementos: um direto (objeto direto = um negócio) e um 
indireto (objeto indireto = lhe – equivale a você) 

2 - Entendendo a transitividade verbal – quero propor o quê? = um negócio; a quem? – a você 
(representado pelo pronome lhe) 

4 – Segue farta bibliografia de Gramáticas da Língua Portuguesa, para consultar e esclarecer 
as dúvidas. 

Segue farta bibliografia de Gramática da Língua Portuguesa, para consulta e estudo.  
Gramática Pedagógica – Roberto Melo Mesquita e Cloder Rivas Martos. Editora Saraiva. São 
Paulo. 
Nossa Gramática – Teoria e prática – Luiz Antônio Sacconi. Atual Editora. São Paulo. 
Gramática – Faraco & Moura. Editora Ática. São Paulo. 
Gramática Ilustrada – Hildebrando A. de André. Editora Moderna. São Paulo. 
Gramática Reflexiva – Texto Semântica e Interação – William Roberto Cereja e Thereza Cochar 
Magalhães. – Atual Editora. São Paulo. 
Gramática da Língua Portuguesa – Pasquale & Ulisses – Editora Scipione. São Paulo. 
Gramática escolar – Faraco & Moura. Editora Ática. São Paulo. 
Gramática Essencial – José de Nicola e Ulisses Infante – Editora Scipione. São Paulo. 
Gramática Contemporânea da Língua portuguesa – José De Nicola e Ulisses Infante. Editora 
Scipione. São Paulo.  
Gramática normativa da Língua Portuguesa – Carlos Henrique da Rocha Lima. 18ª edição. 
Livraria José Olímpio. São Paulo. 
 
 
 

 
 
 

 

QUESTÃO: 20 
Resposta: INDEFERIDO 
 

1 – O (a) recusante(a) está equivocado(a), porque o texto é todo narrativo e 
apresentas as características dos itens 1 e 2. 
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QUESTÃO: 31 
Resposta: INDEFERIDO 
 
O fato de o Windows Media Maker precisar de codecs não o incompatibiliza com alguns tipos 
de mídia. O que pode ocorrer é sair o som e não aparecer o vídeo e vice versa. O recusante 
confunde tipos de arquivo de reprodução com tipo de mídia. Os arquivos MOD, MOV e VOB 
são chamados de arquivo recipiente e não são tipos de mídia. 
Sugiro uma leitura em: 
(http://br.ccm.net/faq/8363-windows-movie-maker-e-os-arquivos-mod-mov-e-vob)  

 
 
QUESTÃO: 33 
Resposta: INDEFERIDO 
 

1 - O recusante se equivocou na compreensão da estrutura da questão, ao afirmar “...quando o 

usuário aperta o botão de ligar o computador, o programa controlador irá agir e a placa mãe irá 

indicar que uma decisão foi tomada ativando o cooler...”. Em primeiro lugar, a placa mãe é um 

circuito integrado eletrônico que possui barramentos, mas não é capaz de processar informação 

nenhuma nem indicar que alguma decisão foi tomada. Ela apenas serve de canal de transmissão 

de sinais elétricos. 

2 - O cooler é ativado sem a intervenção da placa mãe, a corrente elétrica apenas passa pela 

placa mãe e chega até o cooler. 

3 - Quando o computador é ligado, quem assume o controle é a BIOS. Quem processa 

informações e decisões é a CPU. 

 
 
QUESTÃO: 35 
Resposta: INDEFERIDO 
 
Memória secundária, de armazenamento permanente, é a memória de massa. 

Sugerimos ao recusante que faça uma leitura ao artigo do clube do hardware: 

http://www.clubedohardware.com.br/dicionario/termo/hd/189 

  

QUESTÃO: 58 
Resposta: INDEFERIDO 
 
 

1 – O (a) recusante (a) está equivocado (a), porque a única proposição errada 

é a 3. Justificado com a explicação:  

A comunicação em tempo real há muito já ultrapassou os limites do telefone, e 

as novas tecnologias, assim como o MSN, fazem de cada internauta um 

potencial utilizador desse tipo de comunicação. 

http://www.windowslive.com.br/index_msn.html. 

http://br.ccm.net/faq/8363-windows-movie-maker-e-os-arquivos-mod-mov-e-vob
http://www.clubedohardware.com.br/dicionario/termo/hd/189
http://www.windowslive.com.br/index_msn.html


SEPROD 
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
 

 
 
 

 
QUESTÃO: 60 
Resposta: DEFERIDO 
GABARITO ALTERADO PARA LETRA “A 


