
 

   

RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR 

 

Noções de Informática – Nível Médio 

 

Questão 16 – INDEFERIDO – Por mais que a questão faça referências erroneamente a uma versão inexistente 
do Word (deveria ser 2016), tal fato não gera a necessidade de, por si só, anular a questão, que deve ser 
medida extrema, justa apenas quando há notório prejuízo ao candidato. Especialmente, quando se considera 
que o conteúdo programático traz a previsão de “Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). 
Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc)”, sem nem especificar a versão que será cobrada. De forma 
que o conhecimento médio de qualquer uma das últimas versões (2016 ou 2019) do Pacote Office é 
suficiente para responder a questão de forma objetiva. 

Questão 17 – INDEFERIDO – O gabarito divulgado está correto, é letra B (1GB), e não letra “C” como fez crer 
o recurso impetrado. Ademais, o assunto está previsto no edital quando o mesmo se refere à hardware e 
discos de armazenamento (sendo que os citados são meros exemplos). 

Questão 18 – INDEFERIDO – Por mais que a questão faça referências erroneamente a uma versão inexistente 
do Excel (deveria ser 2016), tal fato não gera a necessidade de, por si só, anular a questão, que deve ser 
medida extrema, justa apenas quando há notório prejuízo ao candidato. Especialmente, quando se considera 
que o conteúdo programático traz a previsão de “Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). 
Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc)”, sem nem especificar a versão que será cobrada. De forma 
que o conhecimento médio de qualquer uma das últimas versões (2016 ou 2019) do Pacote Office é 
suficiente para responder a questão de forma objetiva. 

Questão 19 – INDEFERIDO – Por mais que a questão faça referências erroneamente a uma versão inexistente 
do Word (deveria ser 2016), tal fato não gera a necessidade de, por si só, anular a questão, que deve ser 
medida extrema, justa apenas quando há notório prejuízo ao candidato. Especialmente, quando se considera 
que o conteúdo programático traz a previsão de “Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). 
Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc)”, sem nem especificar a versão que será cobrada. De forma 
que o conhecimento médio de qualquer uma das últimas versões (2016 ou 2019) do Pacote Office é 
suficiente para responder a questão de forma objetiva. Ademais, o atalho CTRL+N é o atalho correto para 
negrito e não o que consta na alternativa B. O atalho CTRL+B em qualquer versão de língua portuguesa é 
usado para salvar o texto. 

 

Questão 20 – INDEFERIDO – A questão busca justamente a alternativa que gere um resultado mais preciso. 
Por mais que a transcrição da frase possa levar a bons resultados, a busca pelo resultado preciso é feita com 
o uso de aspas. 

Noções de informática – Nível Superior 

 

Questão 01 – INDEFERIDO – A única alternativa que contém um antônimo de execrável é a marcada no 
gabarito, sendo todas as demais sinônimos. 

Questão 16 – DEFERIDO PARA MUDAR GABARITO – Gabarito divulgado incorretamente, sendo a correta 
alternativa C, opção que corresponde a uma interface e não a um tipo de HD. 



 

 

LINGUA PORTUGUESA – Nível Fundamental 

 

Questão 02 – INDEFERIDO – A alternativa D não contém predicado verbo-nominal, já que a palavra 
“envergonhada” se relaciona à palavra “jovem” e não ao verbo. O núcleo da oração é o verbo “fazer” apenas. 

Questão 04 – INDEFERIDO – A palavra adequada na alternativa A só poderia ser acender, já que nada sugere 
que a vela deva ser “levantada”. 

Questão 06 – INDEFERIDO – O verbo deve concordar com o sujeito simples “a presidência” devendo ficar no 
singular. 

Questão 07 – DEFERIDO PARA MUDAR GABARITO – Gabarito divulgado incorretamente, sendo que o 
correto é a alternativa B, opção que representa a única palavra com acentuação obrigatória. 

Questão 10 – INDEFERIDO - No sentido de atentar, reparar, o verbo atender é transitivo indireto, podendo 
reger as preposições a, em. Entretanto há uma forma incorreta, que é: “Ninguém se atendeu aos primeiros 
alarmes de incêndio”. Neste sentido, não há como o verbo atender ser pronominal (com partícula integrante 
‘se’). Deveria ser: “Ninguém atendeu aos (para os ou nos) primeiros alarmes de incêndio”. 

 

LINGUA PORTUGUESA – Nível Médio 

 

Questão 01 – DEFERIDO – As alternativas “c” e “d” estão corretas, de forma que, nos termos do Edital, por 
não haver apenas uma alternativa correta, a questão deve ser ANULADA. 

 

Questão 02 – INDEFERIDO – A única alternativa que contém palavras homófonas é a divulgada no gabarito. 
Não há que se confundir homófonas (mesma fonia e grafia diferente) e homógrafas (mesma grafia e fonias 
diferentes. 

Questão 07 – INDEFERIDO – A única alternativa que contém um sujeito simples é a alternativa C, sendo o 
sujeito “alguém”. A alternativa A é caso de sujeito oculto. 

Questão 08 – INDEFERIDO – A única alternativa que contém uma palavra que não foi formada por derivação 
parassintética é aquela que contém a palavra infelizmente, criada a partir de uma derivação prefixal e sufixal. 
Ressaltamos que a derivação parassintética ocorre quando há acréscimo simultâneo de prefixo e de sufixo a 
uma palavra primitiva (substantivo ou adjetivo). 

Questão 09 – DEFERIDA – Tendo havido erro de digitação, não houve o necessário destaque ao termo alvo 
da questão, de forma que não resta alternativa a não ser ANULAR a questão. 

Questão 11 – INDEFERIDA – Não se usa crase antes de substantivos (masculinos ou femininos, no singular 
ou no plural) usado em sentido generalizador, como é o caso da alternativa D, que fala em “festas” em 
sentido genérico. 

Questão 12 – INDEFERIDA – Segundo o gabarito preliminar divulgado no site, a resposta correta é a 
alternativa B, e tal não merece reparo, vez que é a alternativa uma das afirmações que podemos inferir a 
partir da leitura do texto. E inferir não significa que esta lição esteja EXATAMENTE escrita no texto, mas sim 
de sua leitura e de uma compreensão mais ampla. 



 

Questão 13 – INDEFERIDA – Segundo o gabarito preliminar divulgado no site, a resposta correta é a 
alternativa B, e tal não merece reparo, vez que é a alternativa é perfeitamente correspondente aos termos 
do texto quando diz “primeiro levaram os negros”. 

Questão 14 – DEFERIDA – Tendo havido erro de digitação, não houve o necessário destaque ao termo alvo 
da questão, de forma que não resta alternativa a não ser ANULAR a questão. 

Questão 15 – INDEFERIDA – Segundo o gabarito preliminar divulgado no site, a resposta correta é a 
alternativa C, e tal não merece reparo, vez que é a alternativa é perfeitamente correspondente aos termos 
do texto. 

 

LINGUA PORTUGUESA – Nível Superior 

 

Questão 09 – INDEFERIDO – Ao contrário do que defende o recurso, não há qualquer necessidade de uso de 
crase, sendo que, na frase, “a noite” realmente vem antes do amanhecer. 

 

Prova Específica – Analista Contábil 

 

Questão 40 – DEFERIDO – Tendo havido erro de digitação, não houve a alternativa “d”, não restando 
alternativas que não seja ANULAR a questão. 

 

Prova Específica – Analista de Controle Interno 

 

Questão 21 – INDEFERIDO – A alternativa marcada como correta pelo gabarito contém sim erro, já que 
permitiria que ilhas pertencentes à União fossem consideradas bens do Estado. 

 

Prova Específica – Diretor de Recursos Humanos 

 

Questão 35 – INDEFERIDO – A questão é letra de lei, bastando ver o que está disposto no art.6, inciso I, da 
Lei Orgânica do Município. 

 

Prova Específica – Diretor de Execução Orçamentária 

 

Questão 24 – DEFERIDO – Pois de acordo com a norma citada na referida questão (Lei nº 14.133/2021), não 
só a alternativa “C” está em desacordo com a legislação, como também, a alternativa “A” está incorreta. 
Visto que o comando da questão solicitava a indicação de apenas uma única alternativa correta, não restando 
alternativas que não seja ANULAR a questão. 

Questão 26 – INDEFERIDO – De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) 
9º Edição, como também, a Lei nº 4320/64. Temos que o Princípio do Orçamento Bruto fala que todas as 
Receitas e todas as Despesas devem constar no Orçamento pelos seus totais sem qualquer tipo de dedução.  



 

(Vide) Lei nº 4320/64 

Art. 6º Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer 
deduções. 

Já o princípio da Universalidade fala que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e 
despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público. 

(Vide) Estabelecido, de forma expressa, pelo caput do art. 2º da Lei no 4.320/ 1964, recepcionado e 
normatizado pelo § 5º do art. 165 da Constituição Federal. 

 

Prova específica – Assistente de Plenário 

Questão 21 – INDEFERIDA – Segundo o gabarito preliminar divulgado no site, a resposta correta é a 
alternativa A, e tal não merece reparo, vez que está completamente de acordo com o Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal - DECRETO Nº 1.171, DE 22 DE JUNHO DE 
1994 

CAPÍTULO I 

Seção III 

XV - E vedado ao servidor público; 

a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer 
favorecimento, para si ou para outrem; 

e) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para 
atendimento do seu mister; 

f) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal 
interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente 
superiores ou inferiores; 

m) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, 
de parentes, de amigos ou de terceiros; 

 

Questão 27 – INDEFERIDA – Segundo o gabarito preliminar divulgado no site, a resposta correta é a 
alternativa B, e tal não merece reparo, vez que as atividades de acompanhamento e monitoração do trâmite 
dos processos judiciais de um tribunal são inerentes ao processo de controle e avaliação do órgão e não 
processo de planejamento como conceitua a alternativa incorreta. É o controle e avaliação a função 
administrativa que consiste em verificar se tudo está sendo feito de acordo com o que foi planejado e as 
ordens dadas, bem como assinalar as faltas e os erros, a fim de repará-los e evitar suas repetições. Quanto a 
letra D da referida questão, no que se refere a palavra consistir utilizada, a mesma foi empregada no sentido 
de integrar, o que torna a alternativa correta não merecendo reparo. 

 

Questão 40 – INDEFERIDA – Segundo o gabarito preliminar divulgado no site, a resposta correta é a 
alternativa B, e tal não merece reparo, vez que o Art. 6º, da LEI Nº 565/2016 de 07 de Dezembro de 2016, 
que dispõe sobre a nova estrutura funcional da Administração Municipal de Presidente Dutra 
(conhecimentos básicos da legislação municipal), estipula que os órgãos da Prefeitura de Presidente Dutra, 



 

diretamente subordinados ao Chefe do Poder Executivo, serão agrupados em: § 1º Compõem o primeiro 
escalão administrativo que constitui nível hierárquico superior, o Gabinete do Prefeito, Secretarias 
Municipais, a Procuradoria Geral, a Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, Assessorias Executivas e 
o Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

 

Prova Específica – Assistente Administrativo 

  

Questão 21 – DEFERIDO - Segundo o gabarito preliminar divulgado no site, a resposta correta seria a 
alternativa D, porém, a questão deverá ser ANULADA por erro na utilização do termo excludente “nem” em 
todas as alternativas.  

Questão 22 – INDEFERIDA – Segundo o gabarito preliminar divulgado no site, a resposta correta é a 
alternativa B, e tal não merece reparo, vez que é a alternativa é perfeitamente correspondente ao que se 
encontra nos textos legais. Com relação a letra D, a mesma não se encaixa como alternativa correta, pois o 
advérbio “apenas” que foi utilizado na alternativa exclui completamente os demais componentes da 
administração indireta. 

 

Prova Específica – Digitador 

 

Questão 39 – DEFERIDO – Considerando o erro de digitação que terminou por gerar uma expressão sem 
sentido para a questão, a mesma deve ser ANULADA. 

 

 

 

 

 

 


