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CARGO: ANALISTA TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO 

 
Questão: 01 
Candidatos: KALYNE ABREU 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Sobre o objetivo do texto, NÃO se pode afirmar: 

a- O autor tem como objetivo discutir a educação brasileira, tendo em vista a educação 
de outros países. 

b- O objetivo do texto é denunciar a falta de envolvimento dos pais com a educação 
dos filhos. 

c- Nota-se predominantemente a crítica à negligência de Estado, escola e professores. 
d- Pode-se notar que as famílias pobres são as principais responsáveis pelo baixo nível 

de qualidade de educação no Brasil. 
 
Na questão apresenta-se três alternativas relacionadas ao objetivo do texto – discutir               
(discussão); denunciar ( denúncia) e crítica ( criticar). As operações/comandos são ações 
que se dispõem em forma espiral de modo que as que se posicionam nas partes 
superiores contêm outras das formas inferiores. Assim, analisar algo inclui as operações 
de ‘diferenciar’, ‘conceituar’, ‘caracterizar’, ‘comparar’ etc. Discutir pode envolver 
conceituar, comparar, criticar/denunciar e etc.(ReuvenFourteen). Dessa forma, as 
alternativas A, B e C apontam para objetivos, ações incluídas no texto. Não se buscou a 
identificação de um objetivo, mas a identificação do que NÃO seria objetivo. Assim, só se 
poderia optar pela questão D, que no caso aparece como óbvia, até por ser uma questão 
secundária ao texto. 

 

Questão: 02 
Candidatos: CLEIDVALDO OLIVEIRA DE JESUS, GEFITON TAVARES NETO, 
JOHNHERBERSON RODRIGUES DA SILVA, KALYNE ABREU e PEDRO SANTOS 
COELHO DE SOUZA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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Questão: 05 
Candidatos: CLEIDVALDO OLIVEIRA DE JESUS, CYRLA MIRA BARBOSA, GEFITON 
TAVARES NETO, JOHNHERBERSON RODRIGUES DA SILVA, PEDRO SANTOS 
COELHO DE SOUZA e ROSANE GOMES PAMPONET DE OLIVEIRA BONELLI. 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 06 
Candidatos: CYRLA MIRA BARBOSA, JOHNHERBERSON RODRIGUES DA SILVA e 
ROSANE GOMES PAMPONET DE OLIVEIRA BONELLI 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: As relações lógico-semânticas estão corretamente apontadas, EXCETO 
em: 

a- Mas, visitando uma escola, ele viu várias mulheres do lado de fora das janelas, 
espiando para dentro das salas de aula. ( oposição) 

b- Verificou-se que os americanos com notas muito altas eram mais tensos, pois não 
são bem vistos pelos colegas de escolas públicas. (conclusão) 

c- Os pais não se permitem o luxo de outras atividades e abrem mão da TV.(adição) 
d- No Japão, é comum as mães estudarem as matérias dos filhos, para que possam 

ajudá-los em suas tarefas de casa. (finalidade) 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso até porque NÃO existe fundamentação para 
contestação apresentada.  

Segundo os requerentes a conjunção ‘mas’, no contexto empregado, NÃO exerce a 
função de conjunção, mas sim advérbio. 

Mas, visitando uma escola, ele viu várias mulheres do lado de fora das janelas, espiando 
para dentro das salas de aula. 

Não se pode aceitar tal objeção até porque a conjunção, isolada por vírgulas, no contexto 
acima assinala a mudança na direção argumentativa do texto, estabelecendo sim uma 
relação de oposição, adversidade. 

 
Questão: 13 
Candidatos: CYRLA MIRA BARBOSA e JOHNHERBERSON RODRIGUES DA SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: “Foi feito um estudo sobre níveis de stress de alunos...” 
 
Transpondo-se a forma verbal em destaque para a voz ativa, tem-se 
 

a- Tinha sido feito 
b- Fez-se  
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c- Fizeram 
d- É feito 

 
Não há o que contestar na questão. A oração dada está na voz passiva. Solicita-se a 
transposição para a voz ativa. Em B, tem-se a forma verbal “Fez-se” que NÃO 
corresponde à voz ativa, mas sim, voz passiva sintética. Como na frase modelo “Foi feito 
um estudo sobre níveis de stress de alunos...” não aparece o agente da passiva, por 
conseguinte não se tem o sujeito da voz ativa, assim, a única resposta aceita é a letra C. 
 
 
Questão: 14 
Candidatos: CYRLA MIRA BARBOSA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: “... os resultados da Coreia pareciam errados...” 
 
O verbo empregado nos mesmo tempo e modo que o grifado acima está em: 
 

a- “Era isso mesmo.” 
b- “... ele viu várias mulheres do lado de fora das janelas,(...)” 
c-  “Não obstante, seus antepassados vieram para o Brasil praticamente analfabetos”. 
d-  “Estado, escola e professores têm sua dose de culpa.” 

 
Não há o que contestar na questão. Pareciam está no pretérito imperfeito do indicativo. 
Nas alternativas apresentadas, a letra A traz o verbo ser no pretérito imperfeito do 
indicativo; em B, pretérito perfeito do indicativo; em C, pretérito perfeito do indicativo e em 
D, presente do indicativo. 
 
 
Questão: 15 
Candidatos: PEDRO SANTOS COELHO DE SOUZA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O segmento retirado do texto cuja redação mantém-se correta com o 
acréscimo de uma vírgula é: 
 

a- Em uma pesquisa, internacional, sobre aprendizado de leitura, os resultados da 
Coréia pareciam errados, pois eram excessivamente elevados. 

b- Pesquisadores, americanos, foram observar o funcionamento das casas de 
imigrantes orientais. 

c- Cada sociedade tem a educação que quer. A nossa é péssima, antes de tudo, 
porque aceitamos, passivamente, que assim seja, além de não fazer nossa parte em 
casa. 

d- É curioso, notar, que, os nipo-brasileiros são 0,5% da população de São Paulo. 
 

A alegação de que as alternativas apresentam mais que uma vírgula não sustentam a 
solicitação para que a questão seja anulada. A palavra ‘uma’ tanto pode determinar 
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quantidade como pode ser um artigo indefinido e assim, determinar de modo vago o 
substantivo a que se refere. 

Assim, o fato de que há alternativas que apresentaram mais que uma vírgula não se 
constitui razão suficiente para que a questão seja anulada. 

Outro aspecto apontado pelo recorrente é que na alternativa B - Pesquisadores, 
americanos, foram observar o funcionamento das casas de imigrantes orientais – o 
acréscimo da vírgula não deixa a alternativa errada porque a ‘inserção de duas vírgulas 
apenas torna ‘americanos’ um aposto. 

De fato essa transformação de um adjetivo ‘americano’ (os adjetivos sempre exercem 
função sintática de adjunto adnominal ou predicativo) em um aposto poderia resolver o 
problema do candidato, mas não se sustenta na gramática da língua portuguesa. 

No caso em tela, NÃO se usa a vírgula para separar o núcleo do sujeito do adjunto 
adnominal. O adjetivo ‘americano’ se refere ao substantivo ‘pesquisadores’ – núcleo do 
sujeito da oração.  

 
Questão: 16 
Candidatos: ROSANE GOMES PAMPONET DE OLIVEIRA BONELLI 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A obsessão nacional que leva as avós às janelas é a principal razão para 
os bons resultados da educação em países com etnias chinesas. A qualidade do ensino é 
um fator de êxito, mas, antes de tudo, é uma consequência da importância fatal atribuída 
pelos orientais à educação. 

Considerando a passagem do texto, julgue as assertivas como VERDADEIRAS ou 
FALSAS. 
 

I- O “que” destacado acima assume a função de pronome relativo. 
II- As duas incidências de crase apresentam a mesma justificativa de uso. 
III- O termo “as avós”, exerce a função de objeto indireto. 
IV- O “mas” utilizado no fragmento acima introduz uma ideia que muda a direção 

argumentativa do texto. 
V- O termo “pelos orientais” exerce a função de agente da passiva do verbo atribuir. 
 
São corretos: 
a- I, III e V 
b- II, III e V 
c- I, II e III 
d- I, IV e V 
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O ‘Mas’ no fragmento “A qualidade do ensino é um fator de êxito, mas, antes de tudo, é 
uma consequência da importância fatal atribuída...”  NÃO assume valor aditivo, e sim, 
adversativo. Como operadores argumentativos, as conjunções adversativas sinalizam 
para mudança na direção argumentativa do texto. (A Inter-AÇÃO pela linguagem – 
Igedore Villaça Koch). 

 
 
Questão: 20 
Candidatos: ERICA ALESSANDRA FARIAS SARAIVA, GEFITON TAVARES NETO e 
JOHNHERBERSON RODRIGUES DA SILVA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 
Questão: 21 
Candidatos: EUNICE LIMA DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não merece prosperar o recurso apresentado pela recorrente em relação à 
referida questão de n. 21 da prova em comento, tendo em vista que não há duas 
alternativas corretas, cumprindo salientar que na alternativa representada pela letra A, há 
imprecisão em tal afirmação, pois as despesas com reajustamento de remuneração são 
expressamente excluídas da disposição legal da Lei de Responsabilidade Fiscal  relativa 
à criação ou aumento de despesa obrigatória de caráter continuado – art. 17, parágrafo 
6o., da LRF. Já a alternativa representada pela letra B revela-se correta, nos termos do 
artigo 195, parágrafo 5o., da CF e art. 24 da LRF. 
 Isto posto, somos pela improcedência do recurso. 

 
Questão: 25 
Candidatos: KALYNE ABREU 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não merece prosperar o recurso referente à questão de nº 25 da prova em 
comento, tendo em vista o dispositivo do artigo 9o., XIX, da Lei Orgânica do Município de 
Itabuna, sendo correta a alternativa representada pela letra A. Lado outro, a alternativa C 
revela-se incompleta. 
 
 
Questão: 30 
Candidatos: GEFITON TAVARES NETO, JOHNHERBERSON RODRIGUES DA SILVA 
e ROSANE GOMES PAMPONET DE OLIVEIRA BONELLI 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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Questão: 31 
Candidatos: MARCELO WILLIAN DOS REIS SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não merece prosperar o recurso apresentado pelo recorrente em relação à 
questão de n. 31 da prova em comento, tendo em vista o dispositivo do artigo 204, do 
CTN.  
 Isto posto, somos pela improcedência do recurso. 
 
 
 
Questão: 37 
Candidatos: ROSANE GOMES PAMPONET DE OLIVEIRA BONELLI 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não merece prosperar o recurso apresentado pela recorrente em relação à 
questão de n. 37 da prova em comento, tendo em vista que as ações de improbidade 
administrativa são aquelas destinadas a levar a efeito as sanções especificadas na Lei n. 
8.437/1992. 
 
 
Questão: 43 
Candidatos: ROSANE GOMES PAMPONET DE OLIVEIRA BONELLI 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Programa de Prova do Edital: 

“III – CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação com 
arquivos em ambientes Windows e Linux – Conceitos de gerenciamento de arquivos: 
copiar, colar, cria diretórios, mover – Utilização do Windows Explorer – conhecimentos 
básicos de editor de texto: criação, formatação e impressão (Office2003-2007, BrOffice) – 
Conhecimentos Básicos em Planilhas Eletrônicas: criação, formatação e organização de 
planilhas eletrônicas.(Office 2003 – 2007, BrOffice) – Banco de Dados Access – 
Conhecimentos básicos de Internet e gerenciamento de e-mails.” 
 
Sendo assim a questão pede o comando responsável por deletar um determinado 
arquivo, tal assunto está incluso em gerenciamento de arquivos no sistema operacional 
Linux. 
 
 
Questão: 44 
Candidatos: GEFITON TAVARES NETO 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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Questão: 45 
Candidatos: GEFITON TAVARES NETO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A figura ilustra a barra de formatação disponibilizada pelo BrOffice Writer 
para que os usuários possam  formatar texto redigidos no programa. 

Uma vez que a questão apresenta a alternativa correta letra “A - barra de formatação” fica 
certo pelo indeferimento. 

 
 
Questão: 50 
Candidatos: MARCELO WILLIAN DOS REIS SILVA e ROSANE GOMES PAMPONET 
DE OLIVEIRA BONELLI 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “C” e não “A” conforme foi divulgado.  
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CARGO: ANALISTA TÉCNICO FINANCEIRO 

 
 
Questão: 01 
Candidato: SAULO SANTOS OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Sobre o objetivo do texto, NÃO se pode afirmar: 

a- O autor tem como objetivo discutir a educação brasileira, tendo em vista a educação 
de outros países. 

b- O objetivo do texto é denunciar a falta de envolvimento dos pais com a educação 
dos filhos. 

c- Nota-se predominantemente a crítica à negligência de Estado, escola e professores. 
d- Pode-se notar que as famílias pobres são as principais responsáveis pelo baixo nível 

de qualidade de educação no Brasil. 
 
Na questão apresenta-se três alternativas relacionadas ao objetivo do texto – discutir               
(discussão); denunciar ( denúncia) e crítica ( criticar). As operações/comandos são ações 
que se dispõem em forma espiral de modo que as que se posicionam nas partes 
superiores contêm outras das formas inferiores. Assim, analisar algo inclui as operações 
de ‘diferenciar’, ‘conceituar’, ‘caracterizar’, ‘comparar’ etc. Discutir pode envolver 
conceituar, comparar, criticar/denunciar e etc.(ReuvenFourteen). Dessa forma, as 
alternativas A, B e C apontam para objetivos, ações incluídas no texto. Não se buscou a 
identificação de um objetivo, mas a identificação do que NÃO seria objetivo. Assim, só se 
poderia optar pela questão D, que no caso aparece como óbvia, até por ser uma questão 
secundária ao texto. 

 
Questão: 02 
Candidatos: ISADORA BRAGA COSTA SANTOS, MESAQUE SANTOS MEDRADO, 
NILTON SILVA DOS SANTOS FILHO e PRISCILA MARAMBAIA FERREIRA. 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 

Questão: 05 
Candidatos: SAULO SANTOS OLIVEIRA, MESAQUE SANTOS MEDRADO, NILTON 
SILVA DOS SANTOS FILHO, PRISCILA MARAMBAIA FERREIRA, THIAGO CINTRA 
SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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Questão: 08 
Candidatos: NILTON SILVA DOS SANTOS FILHO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Em “Verificou-se que os americanos com notas muito altas eram mais tensos...” 
a oração destacada é  
 

a- Oração subordinada adjetiva restritiva. 
b- Oração subordinada adverbial consecutiva. 
c- Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
d- Oração subordinada substantiva subjetiva. 

 
O recorrente argumenta que a oração destacada em ““Verificou-se que os americanos 
com notas muito altas eram mais tensos...” é Substantiva objetiva direta, já que o verbo 
verificar é transitivo direto. 

De fato o verbo é transitivo direto e exatamente por isso admite a voz passiva. Na oração 
principal, “verificou-se”, temos um “se” partícula apassivadora, assim, a oração 
subordinada funciona como sujeito da oração principal. Como bem sugerido pelo 
candidato, se substituímos a oração subordinada pelo “isso” temos: “ Verificou-se isso”, 
“Isso foi verificado”. A função do Isso é de sujeito da oração principal. 

 
 
Questão: 13 
Candidatos: PRISCILA MARAMBAIA FERREIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: “Foi feito um estudo sobre níveis de stress de alunos...” 
 
Transpondo-se a forma verbal em destaque para a voz ativa, tem-se 
 

a- Tinha sido feito 
b- Fez-se  
c- Fizeram 
d- É feito 

 
Não há o que contestar na questão. A oração dada está na voz passiva. Solicita-se a 
transposição para a voz ativa. Em B, tem-se a forma verbal “Fez-se” que NÃO 
corresponde à voz ativa, mas sim, voz passiva sintética. Como na frase modelo “Foi feito 
um estudo sobre níveis de stress de alunos...” não aparece o agente da passiva, por 
conseguinte não se tem o sujeito da voz ativa, assim, a única resposta aceita é a letra C. 
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Questão: 15 
Candidatos: NILTON SILVA DOS SANTOS FILHO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O segmento retirado do texto cuja redação mantém-se correta com o 
acréscimo de uma vírgula é: 
 

a- Em uma pesquisa, internacional, sobre aprendizado de leitura, os resultados da 
Coréia pareciam errados, pois eram excessivamente elevados. 

b- Pesquisadores, americanos, foram observar o funcionamento das casas de 
imigrantes orientais. 

c- Cada sociedade tem a educação que quer. A nossa é péssima, antes de tudo, 
porque aceitamos, passivamente, que assim seja, além de não fazer nossa parte em 
casa. 

d- É curioso, notar, que, os nipo-brasileiros são 0,5% da população de São Paulo. 
 
A alegação de que as alternativas apresentam mais que uma vírgula não sustentam a 
solicitação para que a questão seja anulada. A palavra ‘uma’ tanto pode determinar 
quantidade como pode ser um artigo indefinido e assim, determinar de modo vago o 
substantivo a que se refere. 

Assim, o fato de que há alternativas que apresentaram mais que uma vírgula não se 
constitui razão suficiente para que a questão seja anulada. 

Outro aspecto apontado pelo recorrente é que na alternativa B - Pesquisadores, 
americanos, foram observar o funcionamento das casas de imigrantes orientais – o 
acréscimo da vírgula não deixa a alternativa errada porque a ‘inserção de duas vírgulas 
apenas torna ‘americanos’ um aposto. 

De fato essa transformação de um adjetivo ‘americano’ (os adjetivos sempre exercem 
função sintática de adjunto adnominal ou predicativo) em um aposto poderia resolver o 
problema do candidato, mas não se sustenta na gramática da língua portuguesa. 

No caso em tela, NÃO se usa a vírgula para separar o núcleo do sujeito do adjunto 
adnominal. O adjetivo ‘americano’ se refere ao substantivo ‘pesquisadores’ – núcleo do 
sujeito da oração.  

 
Questão: 20 
Candidatos: MESAQUE SANTOS MEDRADO, NILTON SILVA DOS SANTOS FILHO, 
PRISCILA MARAMBAIA FERREIRA e SAULO SANTOS OLIVEIRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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Questão: 28 
Candidatos: CARLOS ALBERTO DA SILVA TITO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Permanece a alternativa “A”. 
 
Das alternativas citadas na questão 28, o único EXEMPLO CORRETO é “acréscimo por 
subscrição e integralização de capital”. Segue abaixo tais afirmações e fontes para 
esclarecimento do candidato. 
 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) 
A elaboração da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) é facultativa 
e, de acordo com o artigo 186, parágrafo 2º, da Lei das S/A, a Demonstração de Lucros 
ou Prejuízos Acumulados (DLPA) poderá ser incluída nesta demonstração. 
A DMPL uma demonstração mais completa e abrangente, já que evidencia a 
movimentação de todas as contas do patrimônio líquido durante o exercício social, 
inclusive a formação e utilização das reservas não derivadas do lucro. 
 
MUTAÇÕES NAS CONTAS PATRIMONIAIS 
 
As contas que formam o Patrimônio Líquido podem sofrer variações por inúmeros 
motivos, tais como: 
 
1 - Itens que afetam o patrimônio total: 
a) acréscimo pelo lucro ou redução pelo prejuízo líquido do exercício; 
b) redução por dividendos; 
c) acréscimo por reavaliação de ativos (quando o resultado for credor); 
d) acréscimo por doações e subvenções para investimentos recebidos; 
e) acréscimo por subscrição e integralização de capital; 
f) acréscimo pelo recebimento de valor que exceda o valor nominal das ações 
integralizadas ou o preço 
de emissão das ações sem valor nominal; 
g) acréscimo pelo valor da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição; 
h) acréscimo por prêmio recebido na emissão de debêntures; 
i) redução por ações próprias adquiridas ou acréscimo por sua venda; 
j) acréscimo ou redução por ajuste de exercícios anteriores. 
 
2 - Itens que não afetam o total do patrimônio: 
a) aumento de capital com utilização de lucros e reservas; 
b) apropriações do lucro líquido do exercício reduzindo a conta Lucros Acumulados 
para 
formação de reservas, como Reserva Legal, Reserva de Lucros a Realizar, Reserva 
para 
Contingência e outras; 
c) reversões de reservas patrimoniais para a conta de Lucros ou Prejuízos 
acumulados; 
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d) compensação de Prejuízos com Reservas. 
 
Fonte: 
http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/demonstmutapl.htm - Acesso: 17/06/2015 às 
20h59. 
http://www.faculdadesagradafamilia.com.br/.../AULA38E39DLPAEDMPL.doc - Acesso: 
17/06/2015 às 
21h08. 
 
 
 
Questão: 44 
Candidatos: CARLOS ALBERTO DA SILVA TITO, MESAQUE SANTOS MEDRADO, 
NILTON SILVA DOS SANTOS FILHO e SAULO SANTOS OLIVEIRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 

 
Questão: 50 
Candidatos: CARLOS ALBERTO DA SILVA TITO  
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “C” e não “A” conforme foi divulgado. 
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CARGO: ANALISTA TÉCNICO EM LICITAÇÃO 

 

Questão: 01 
Candidatos: ALINE MARIANO DE OLIVEIRA, EDUARDO M. LORDÃO SOUZA, 
FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA, HELDER DE SOUZA MATOS, ISA MOTTA SOUSA, 
LEONARDO DA SILVA ALMEIDA, LUAN AUGUSTO VALETE, LUCIANO ANDRADE 
ARARIPE, MANUELLA CORDEIRO, MATHEUS DUNKEL SIMÕES DE OLIVEIRA e 
NEWDTON OLIVEIRA SOUZA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Sobre o objetivo do texto, NÃO se pode afirmar: 

a- O autor tem como objetivo discutir a educação brasileira, tendo em vista a 
educação de outros países. 

b- O objetivo do texto é denunciar a falta de envolvimento dos pais com a educação 
dos filhos. 

c- Nota-se predominantemente a crítica à negligência de Estado, escola e 
professores. 

d- Pode-se notar que as famílias pobres são as principais responsáveis pelo baixo 
nível de qualidade de educação no Brasil. 

 
Na questão apresenta-se três alternativas relacionadas ao objetivo do texto – discutir               
(discussão); denunciar ( denúncia) e crítica ( criticar). As operações/comandos são ações 
que se dispõem em forma espiral de modo que as que se posicionam nas partes 
superiores contêm outras das formas inferiores. Assim, analisar algo inclui as operações 
de ‘diferenciar’, ‘conceituar’, ‘caracterizar’, ‘comparar’ etc. Discutir pode envolver 
conceituar, comparar, criticar/denunciar e etc.(ReuvenFourteen). Dessa forma, as 
alternativas A, B e C apontam para objetivos, ações incluídas no texto. Não se buscou a 
identificação de um objetivo, mas a identificação do que NÃO seria objetivo. Assim, só se 
poderia optar pela questão D, que no caso aparece como óbvia, até por ser uma questão 
secundária ao texto. 

 
Questão: 02 
Candidatos: ABEL SANTOS DOS REIS, AGNES NATALIA SANTANA R. NUNES 
PRATES, ALINE MARIANO DE OLIVEIRA, ANDRESSA NUNES VIEIRA, ARLETE 
ANDRADE DA SILVA, BÁRBARA SILVA SANTOS, CAMILLA SOUSA PORTO, 
CARLOS HENRIQUE FARIAS ANTA, CAROLINA ALMEIDA VITA, CATARINA 
FIGUEIREDO, DAVID DA SILVA DIAS, EDNALDO ARAÚJO DOS SANTOS, EDUARDO 
M. LORDÃO SOUZA, FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA, GABRIELA SANTOS 
ANHERT, HAVANA TAIS DA CRUZ BORGES SILVA, HELDER DE SOUZA MATOS, 
ISA MOTTA SOUSA, ISABELLA PASSINHO GONZAGA, IURY SILVA VANDERLEI, 
IVAN MOLINA, JÔNATAS ANDRADE PEREIRA, JOSÉ RICARDO O. MELLO, JÚLIA 
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GRUPPIONI PASSOS, LEONARDO DA SILVA ALMEIDA, LEONARDO SILVA 
BATISTA, LEONOR ESTEFÂNIA BATISTA P. PACHECO, LORENA MARIA DANTAS 
PRADO, LUAN AUGUSTO VALETE, MANUELLA CORDEIRO, MARCELA SOUZA 
GUIMARÃES, MARIA LUIZA CARVALHO LINS DE OLIVEIRA, MARIANA BOTINI DE 
SOUZA, MATEUS CAYRES DE OLIVEIRA, MATHEUS DUNKEL SIMÕES DE 
OLIVEIRA, NEWDTON OLIVEIRA SOUZA, NIKATIA BELAU DA SILVA, PAULA 
CARINE MATOS DE SOUZA, PAULO VICTOR SOUZA SENA, RAFAEL SILVA 
ZAIDAN, RONALDO SILVA MENDES, SAADA LUEDY, SERGIO CASTRO SAMPAIO, 
TONISLEI SANTA CRUZ DO NASCIMENTO e WILLIAN DE OLIVEIRA LEITE 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 04 
Candidatos: CATARINA FIGUEIREDO, SAADA LUEDY e SERGIO CASTRO SAMPAIO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: São passagens que apontam/justificam e retomam “o milagre educacional 
coreano”, EXCETO: 
 

a- “Ele viu várias mulheres, do lado de fora das janelas, espiando para dentro da sala 
de aula. Da janela, as avós verificam o que está sendo feito dentro da escola.” 

b- “A obsessão que leva as avós às janelas é a principal razão para os bons resultados 
da educação." 

c- “É curioso notar que os nipo-brasileiros ocupam 15% das vagas da USP." 
d- “A mesa da sala transforma-se em área de estudo, à qual todos se sentam..." 

 
A principal alegação aponta como problema da questão o fato de que na alternativa A a 
passagem NÃO foi retirada do texto. Aponto abaixo a alternativa, bem como a parte do 
texto a que se refere: 

a- “Ele viu várias mulheres, do lado de fora das janelas, espiando para dentro da sala de 
aula.Da janela, as avós verificam o que está sendo feito dentro da escola.” 

Passagem do texto: ele viu várias mulheres do lado de fora das janelas, espiando 
para dentro das salas de aula. Eram as avós dos alunos, vigiando os netos, para ver 
se estavam prestando atenção nas aulas. 
 
Não se pode negar que houve uma adequação entre alternativa/texto, entretanto a 
paráfrase mantém o sentido original. No enunciado não se afirma que as passagens 
foram retiradas do texto, portanto, a alegação NÃO procede. Ademais, a questão central a 
ser analisada seria qual das passagens não justificam/apontam para o milagre coreano, e 
fica EXPLÍCITO  que “É curioso notar que os nipo-brasileiros ocupam 15% das vagas da 
USP” não justificam/apontam para o milagre coreano. 
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Questão: 05 
Candidatos: ABEL SANTOS DOS REIS, AGNES NATALIA SANTANA R. NUNES 
PRATES, ALINE MARIANO DE OLIVEIRA, BÁRBARA SILVA SANTOS, CAMILLA 
SOUSA PORTO, CARLOS HENRIQUE FARIAS ANTA, CAROLINA ALMEIDA VITA, 
CATARINA FIGUEIREDO, DAVID DA SILVA DIAS, EDNALDO ARAÚJO DOS 
SANTOS, EDUARDO M. LORDÃO SOUZA, FÁBIO DA SILVA SANTOS, FERNANDA 
DE OLIVEIRA SILVA, FERNANDA P. DANTAS BRAGA DE SOUZA, GABRIELA 
SANTOS ANHERT, HAVANA TAIS DA CRUZ BORGES SILVA, HELDER DE SOUZA 
MATOS, ISA MOTTA SOUSA, ISABELLA PASSINHO GONZAGA, IURY SILVA 
VANDERLEI, IVAN MOLINA, JESSICA GAVAZZA BASTOS, JÔNATAS ANDRADE 
PEREIRA, JORDANNA NEIVA MASCARENHAS, JOSÉ RICARDO O. MELLO, JÚLIA 
GRUPPIONI PASSOS, LEONARDO DA SILVA ALMEIDA, LEONARDO SILVA 
BATISTA, LEONOR ESTEFÂNIA BATISTA PIMENTEL PACHECO, LORENA MARIA 
DANTAS PRADO, LUAN AUGUSTO VALETE, LUCIANO ANDRADE ARARIPE, 
MARCELA SOUZA GUIMARÃES, MARIA LUIZA CARVALHO LINS DE OLIVEIRA, 
MARIANA BOTINI DE SOUZA, MATEUS CAYRES DE OLIVEIRA, MATHEUS DUNKEL 
SIMÕES DE OLIVEIRA, NEWDTON OLIVEIRA SOUZA, NIKATIA BELAU DA SILVA, 
PAULA CARINE MATOS DE SOUZA, PAULO VICTOR SOUZA SENA, RAFAEL SILVA 
ZAIDAN, RONALDO SILVA MENDES, SAADA LUEDY, SERGIO CASTRO SAMPAIO e 
TÁCIO SODRÉ CASTRO 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 

Questão: 06 
Candidatos: JOSÉ RICARDO O. MELLO e MARIANA BOTINI DE SOUZA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: As relações lógico-semânticas estão corretamente apontadas, EXCETO 
em: 

a- Mas, visitando uma escola, ele viu várias mulheres do lado de fora das janelas, 
espiando para dentro das salas de aula. (oposição) 

b- Verificou-se que os americanos com notas muito altas eram mais tensos, pois não 
são bem vistos pelos colegas de escolas públicas. (conclusão) 

c- Os pais não se permitem o luxo de outras atividades e abrem mão da TV.(adição) 
d- No Japão, é comum as mães estudarem as matérias dos filhos, para que possam 

ajudá-los em suas tarefas de casa. (finalidade) 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso até porque NÃO existe fundamentação para 
contestação apresentada.  

Segundo os requerentes a conjunção ‘mas’, no contexto empregado, NÃO exerce a 
função de conjunção, mas sim advérbio. 

Mas, visitando uma escola, ele viu várias mulheres do lado de fora das janelas, espiando 
para dentro das salas de aula. 
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Não se pode aceitar tal objeção até porque a conjunção, isolada por vírgulas, no contexto 
acima assinala a mudança na direção argumentativa do texto, estabelecendo sim uma 
relação de oposição, adversidade. 

 
Questão: 08 
Candidatos: EDUARDO M. LORDÃO SOUZA, IURY SILVA VANDERLEI e LORENA 
MARIA DANTAS PRADO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Em “Verificou-se que os americanos com notas muito altas eram mais tensos...” 
a oração destacada é  
 

a- Oração subordinada adjetiva restritiva. 
b- Oração subordinada adverbial consecutiva. 
c- Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
d- Oração subordinada substantiva subjetiva. 

 
O recorrente argumenta que a oração destacada em ““Verificou-se que os americanos 
com notas muito altas eram mais tensos...” é Substantiva objetiva direta, já que o verbo 
verificar é transitivo direto. 

De fato o verbo é transitivo direto e exatamente por isso admite a voz passiva. Na oração 
principal, “verificou-se”, temos um “se” partícula apassivadora, assim, a oração 
subordinada funciona como sujeito da oração principal. Como bem sugerido pelo 
candidato, se substituímos a oração subordinada pelo “isso” temos: “ Verificou-se isso”, 
“Isso foi verificado”. A função do Isso é de sujeito da oração principal. 

 
Questão: 09 
Candidata: CATARINA FIGUEIREDO 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 

Questão: 11 
Candidato: JOSÉ RICARDO O. MELLO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Os que sabem inglês tentam ajudar os filhos. Os outros – e os analfabetos 
– apenas vigiam. 
 
Assinale a alternativa que classifique corretamente e respectivamente os “os” destacados 
no fragmento acima: 
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a- Artigo, pronome oblíquo. 
b- Pronome demonstrativo, artigo. 
c- Pronome oblíquo, artigo. 
d- Pronome demonstrativo, pronome oblíquo. 
 

Julgo Improcedente o recurso. Não há o que contestar na questão, já que não existe 
problemas conceituais, conforme exponho abaixo: 

“o, os, a, as são pronomes demonstrativos quando podem ser substituídos por isto, isso, 
aquilo ou aquele, aqueles, aquela, aquelas. É o que se verifica em frases como: 

A que apresentar o melhor texto será aprovada = aquela que apresentar... 

Não se pode ignorar tudo o que já foi discutido = tudo aquilo que já foi discutido”. 

(PASQUALE & ULISSES,2006, p.289) 

 
 
Questão: 12 
Candidato: NEWDTON OLIVEIRA SOUZA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Com relação ao fragmento “No Japão, é comum as mães estudarem as 
matérias dos filhos, para que possam ajudá-los em suas tarefas de casa.”, julgue as 
assertivas como VERDADEIRAS OU FALSAS: 
 

I- O termo “No Japão” exerce a função de adjunto adnominal. 
II- A oração “as mães estudarem as matérias dos filhos” exerce função de sujeito do 

verbo ser. 
III- A forma verbal “possam” está no presente do subjuntivo. 
IV- O pronome “los” retoma o termo “filhos”, exercendo a função de objeto indireto. 
 
São corretos: 
 
a- I, II e III 
b- II e III 
c- I, III e IV 
d- II e IV 

 
O pronome ‘los’, na assertiva IV exerce a função de OBJETO DIRETO, ... ‘ajudar os 
filhos’. A questão é incontestável, até porque a gramática normativa ainda descreve que 
os pronomes O, A e suas flexões e variações (em contextos como o acima apresentado) 
exercem função de objeto direto, enquanto o lhe, de objeto indireto.  

 



 

CONCURSO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA 
EDITAL 001/2015 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

 
Questão: 13 
Candidatos: ARLETE ANDRADE DA SILVA e NIKATIA BELAU DA SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: “Foi feito um estudo sobre níveis de stress de alunos...” 
 
Transpondo-se a forma verbal em destaque para a voz ativa, tem-se 
 

a- Tinha sido feito 
b- Fez-se  
c- Fizeram 
d- É feito 

 
Não há o que contestar na questão. A oração dada está na voz passiva. Solicita-se a 
transposição para a voz ativa. Em B, tem-se a forma verbal “Fez-se” que NÃO 
corresponde à voz ativa, mas sim, voz passiva sintética. Como na frase modelo “Foi feito 
um estudo sobre níveis de stress de alunos...” não aparece o agente da passiva, por 
conseguinte não se tem o sujeito da voz ativa, assim, a única resposta aceita é a letra C. 
 
 
 
Questão: 15 
Candidatos: EDUARDO M. LORDÃO SOUZA, IURY SILVA VANDERLEI, JÔNATAS 
ANDRADE PEREIRA e LORENA MARIA DANTAS PRADO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O segmento retirado do texto cuja redação mantém-se correta com o 
acréscimo de uma vírgula é: 
 

a- Em uma pesquisa, internacional, sobre aprendizado de leitura, os resultados da 
Coréia pareciam errados, pois eram excessivamente elevados. 

b- Pesquisadores, americanos, foram observar o funcionamento das casas de 
imigrantes orientais. 

c- Cada sociedade tem a educação que quer. A nossa é péssima, antes de tudo, 
porque aceitamos, passivamente, que assim seja, além de não fazer nossa parte em 
casa. 

d- É curioso, notar, que, os nipo-brasileiros são 0,5% da população de São Paulo. 
 
A alegação de que as alternativas apresentam mais que uma vírgula não sustentam a 
solicitação para que a questão seja anulada. A palavra ‘uma’ tanto pode determinar 
quantidade como pode ser um artigo indefinido e assim, determinar de modo vago o 
substantivo a que se refere. 
 
Assim, o fato de que há alternativas que apresentaram mais que uma vírgula não se 
constitui razão suficiente para que a questão seja anulada. 
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Outro aspecto apontado pelo recorrente é que na alternativa B - Pesquisadores, 
americanos, foram observar o funcionamento das casas de imigrantes orientais – o 
acréscimo da vírgula não deixa a alternativa errada porque a ‘inserção de duas vírgulas 
apenas torna ‘americanos’ um aposto. 
 
De fato essa transformação de um adjetivo ‘americano’ (os adjetivos sempre exercem 
função sintática de adjunto adnominal ou predicativo) em um aposto poderia resolver o 
problema do candidato, mas não se sustenta na gramática da língua portuguesa. 
 
No caso em tela, NÃO se usa a vírgula para separar o núcleo do sujeito do adjunto 
adnominal. O adjetivo ‘americano’ se refere ao substantivo ‘pesquisadores’ – núcleo do 
sujeito da oração.  
 
 
Questão: 20 
Candidatos: ABEL SANTOS DOS REIS, ANDRESSA NUNES VIEIRA, ARLETE 
ANDRADE DA SILVA, EDUARDO M. LORDÃO SOUZA, FERNANDA DE OLIVEIRA 
SILVA, GABRIELA SANTOS ANHERT, HAVANA TAIS DA CRUZ BORGES SILVA, 
HELDER DE SOUZA MATOS, IURY SILVA VANDERLEI, IVAN MOLINA, JÔNATAS 
ANDRADE PEREIRA, LEONARDO DA SILVA ALMEIDA, LEONARDO SILVA 
BATISTA, MARCELA SOUZA GUIMARÃES, NEWDTON OLIVEIRA SOUZA, NIKATIA 
BELAU DA SILVA, PAULA CARINE MATOS DE SOUZA, RAFAEL SILVA ZAIDAN, 
TONISLEI SANTA CRUZ DO NASCIMENTO e WILLIAN DE OLIVEIRA LEITE 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 21 
Candidatos: ALINE MARIANO DE OLIVEIRA, CAROLINA ALMEIDA VITA, GABRIELA 
SANTOS ANHERT, HELDER DE SOUZA MATOS, ISABELLA PASSINHO GONZAGA, 
LORENA MARIA DANTAS PRADO, LUAN AUGUSTO VALETE, LUCIANO ANDRADE 
ARARIPE, MARCUS VINICIUS CARVALHO DE SÁ, PAULO VICTOR SOUZA SENA e 
RAFAEL SILVA ZAIDAN  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não merece prosperar o recurso referente à questão de nº 21 da prova em 
comento, tendo em vista que o enunciado revela-se de acordo com a Lei de Licitações, 
em seus artigos 25, inciso I c/c 22, parágrafo 8o., da Lei 8.666. 
 

Questão: 21 
Candidatos: TONISLEI SANTA CRUZ DO NASCIMENTO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não merece prosperar o recurso do candidato em relação à questão em 
comento, tendo em vista que a falta de compreensão pelo candidato, não é motivo para 
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gerar a anulação da questão, máxime quando o seu enunciado revela-se de acordo com a 
Lei de Licitações. 
 
 
 
Questão: 22 
Candidatos: FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA, IVAN MOLINA e NEWDTON OLIVEIRA 
SOUZA  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não merece prosperar o recurso em relação à questão de n. 22 da prova 
em comento, tendo em vista que apenas a alternativa representada pela letra B está 
incorreta, já que é necessário que lei ratifique o protocolo de intenções para a criação de 
um consórcio público (art. 5o., da Lei 11.107/05). Já a alternativa A revela-se correta, nos 
termos do art. 62, parágrafo 3o., I, da Lei 8.666/93. A alternativa C também está correta, 
pois a Administração não tem autonomia para a contratação e a outra parte, por sua vez, 
também perde um pouco da autonomia, já que tem que se sujeitar a algumas 
determinações unilaterais da Administração. Por fim, a alternativa D apresenta-se correta, 
nos termos do art. 20, da Lei 8.666/93. 
  
 
Questão: 26 
Candidatos: ABEL SANTOS DOS REIS, ALINE FERREIRA FARIAS, ALINE MARIANO 
DE OLIVEIRA, ANDRESSA NUNES VIEIRA, BÁRBARA SILVA SANTOS, CAMILLA 
SOUSA PORTO, CARLOS HENRIQUE FARIAS ANTA, CAROLINA ALMEIDA VITA, 
CATARINA FIGUEIREDO, DAVID DA SILVA DIAS, EDNALDO ARAÚJO DOS 
SANTOS, EDUARDO M. LORDÃO SOUZA, FÁBIO DA SILVA SANTOS, FERNANDA 
DE OLIVEIRA SILVA, FERNANDA P. DANTAS B. DE SOUZA, GABRIELA SANTOS 
ANHERT, HAVANA TAIS DA CRUZ BORGES SILVA, HELDER DE SOUZA MATOS, 
HERMES POLYCARPO DE OLIVEIRA SILVA, IRVING DA SILVA SOUZA E SENA, ISA 
MOTTA SOUSA, ISABELLA PASSINHO GONZAGA, IURY SILVA VANDERLEI, 
JESSICA GAVAZZA BASTOS, JÔNATAS ANDRADE PEREIRA, JORDANNA NEIVA 
MASCARENHAS, JOSÉ RICARDO O. MELLO, JÚLIA GRUPPIONI PASSOS, 
LEONARDO SILVA BATISTA, LEONOR ESTEFÂNIA BATISTA PIMENTEL PACHECO, 
LORENA MARIA DANTAS PRADO, LUAN AUGUSTO VALETE, LUCIANO ANDRADE 
ARARIPE, MANUELLA CORDEIRO, MARCUS VINICIUS CARVALHO DE SÁ, MARIA 
LUIZA CARVALHO LINS DE OLIVEIRA, MARIANA BOTINI DE SOUZA, MATEUS 
CAYRES DE OLIVEIRA, MATHEUS DUNKEL SIMÕES DE OLIVEIRA, NIKATIA BELAU 
DA SILVA, PAULO VICTOR SOUZA SENA, RAFAEL SILVA ZAIDAN, SAADA LUEDY, 
SERGIO CASTRO SAMPAIO, TÁCIO SODRÉ CASTRO, TONISLEI SANTA CRUZ DO 
NASCIMENTO e WILLIAN DE OLIVEIRA LEITE 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “B” e não a “A” conforme divulgado 
anteriormente. 
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Questão: 30 
Candidato: RONALDO SILVA MENDES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não merece prosperar o recurso do candidato em relação à questão em 
comento, nos termos do artigo 23, parágrafo 3o., da Lei 8.666/93, que prevê 
expressamente que a concorrência é a modalidade de licitação, qualquer que seja o valor 
de seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no 
artigo 19, do mesmo diploma legal.  
 
 
Questão: 31 
Candidato: LEONARDO SILVA BATISTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não merece prosperar o recurso do candidato em relação à questão em 
comento, nos termos do artigo 6o., inciso V, da Lei 8.666/93. Ademais, o artigo citado faz 
expressa referência ao que são considerados obras, serviços e compras de grande vulto, 
especificando o limite expresso no artigo 23, inciso I, alínea c, sendo certo que há menção 
expressa de que o procedimento que deve ser considerado é o da concorrência e no valor 
ali estabelecido. 
 
 
Questão: 34 
Candidatos: CAROLINA ALMEIDA VITA, EDUARDO M. LORDÃO SOUZA e JOSÉ 
RICARDO O. MELLO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não merece prosperar o recurso em relação à questão de n. 34 da prova 
em comento, nos termos do artigo 25, III, da Lei 8.666/93.  
 
 
Questão: 35 
Candidatos: FERNANDA P. DANTAS BRAGA DE SOUZA e SERGIO CASTRO 
SAMPAIO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não merece prosperar o recurso em relação à questão de n. 35 da prova 
em comento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4o., da Lei 8.666/93, inclusive, a 
alternativa representada pela letra A é a mais completa para a hipótese em tela, sendo, 
portanto, a resposta correta.  
 
Questão: 39 
Candidatos: ABEL SANTOS DOS REIS, AGNES NATALIA SANTANA RODRIGUES 
NUNES PRATES, ALINE FERREIRA FARIAS, ANDRESSA NUNES VIEIRA, ARLETE 
ANDRADE DA SILVA, BÁRBARA SILVA SANTOS, CAMILLA SOUSA PORTO, 
CAROLINA ALMEIDA VITA, CATARINA FIGUEIREDO, DAVID DA SILVA DIAS, 
EDUARDO M. LORDÃO SOUZA, FÁBIO DA SILVA SANTOS, FERNANDA P. DANTAS 
BRAGA DE SOUZA, HELDER DE SOUZA MATOS, ISABELLA PASSINHO GONZAGA, 
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IURY SILVA VANDERLEI, IVAN MOLINA, JESSICA GAVAZZA BASTOS, JÔNATAS 
ANDRADE PEREIRA, JOSÉ RICARDO O. MELLO, LEONARDO SILVA BATISTA, 
LORENA MARIA DANTAS PRADO, LUCIANO ANDRADE ARARIPE, MANUELLA 
CORDEIRO, MARCUS VINICIUS CARVALHO DE SÁ, MARIA LUIZA CARVALHO LINS 
OLIVEIRA, MATEUS CAYRES DE OLIVEIRA, NIKATIA BELAU DA SILVA, PAULA 
CARINE MATOS DE SOUZA, RAFAEL SILVA ZAIDAN, SERGIO CASTRO SAMPAIO, 
TÁCIO SODRÉ CASTRO, TONISLEI SANTA CRUZ DO NASCIMENTO e WILLIAN DE 
OLIVEIRA LEITE 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 43 
Candidato: HELDER DE SOUZA MATOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Programa de Prova do Edital: 

“III – CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação com 
arquivos em ambientes Windows e Linux – Conceitos de gerenciamento de arquivos: 
copiar, colar, cria diretórios, mover – Utilização do Windows Explorer – conhecimentos 
básicos de editor de texto: criação, formatação e impressão (Office2003-2007, BrOffice) – 
Conhecimentos Básicos em Planilhas Eletrônicas: criação, formatação e organização de 
planilhas eletrônicas.(Office 2003 – 2007, BrOffice) – Banco de Dados Access – 
Conhecimentos básicos de Internet e gerenciamento de e-mails.” 
 
Sendo assim a questão pede o comando responsável por deletar um determinado 
arquivo, tal assunto esta incluso em gerenciamento de arquivos no sistema operacional 
Linux. 
 
 
Questão: 44 
Candidatos: AGNES NATALIA SANTANA R. NUNES PRATES, CATARINA 
FIGUEIREDO, DAVID DA SILVA DIAS, FERNANDA P. DANTAS BRAGA DE SOUZA, 
HAVANA TAIS DA CRUZ BORGES SILVA, HELDER DE SOUZA MATOS, ISA MOTTA 
SOUSA, IURY SILVA VANDERLEI, IVAN MOLINA, JESSICA GAVAZZA BASTOS, 
LEONARDO DA SILVA ALMEIDA, LEONARDO SILVA BATISTA, LEONOR 
ESTEFÂNIA BATISTA PIMENTEL PACHECO, LORENA MARIA DANTAS PRADO, 
LUAN AUGUSTO VALETE, LUCIANO ANDRADE ARARIPE, MARCELA SOUZA 
GUIMARÃES, MARIA LUIZA CARVALHO LINS DE OLIVEIRA, MARIANA BOTINI DE 
SOUZA, MATEUS CAYRES DE OLIVEIRA, PAULO VICTOR SOUZA SENA, SAADA 
LUEDY e TONISLEI SANTA CRUZ DO NASCIMENTO 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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Questão: 45 
Candidatas: CATARINA FIGUEIREDO, LEONARDO SILVA BATISTA e SAADA LUEDY 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A figura ilustra a barra de formatação disponibilizada pelo BrOffice Writer 
para que os usuários possam  formatar texto redigidos no programa. 

Uma vez que a questão apresenta a alternativa correta letra “A - barra de formatação” fica 
certo pelo indeferimento. 

 
 
Questão: 47 
Candidatas: ANDRESSA NUNES VIEIRA e MARIA LUIZA CARVALHO LINS DE 
OLIVEIRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
 
Questão: 49 
Candidata: CAMILLA SOUSA PORTO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: As planilhas do Excel 2007 não possui uma quantidade infinita de células, 
conforme mostra trecho abaixo retirado do site oficial da Microsoft Office: 

“Office Excel 2007 dá suporte a até um milhão de linhas e 16 mil colunas por planilha. 

Especificamente, a grade do Office Excel 2007 tem 1.048.576 linhas por 16.384 colunas, 

o que fornece 1.500% de linhas a mais e 6.300% de colunas a mais do que o total 

disponível no Microsoft Office Excel 2003” (https://support.office.com/pt-br) 

 
Questão: 50 
Candidata: CARLOS HENRIQUE FARIAS ANTA, GABRIELA SANTOS ANHERT, 
HERMES POLYCARPO DE OLIVEIRA SILVA, ISA MOTTA SOUSA, IURY SILVA 
VANDERLEI, JÔNATAS ANDRADE PEREIRA, LORENA MARIA DANTAS PRADO, 
PAULA CARINE MATOS DE SOUZA e TÁCIO SODRÉ CASTRO 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “C” e não “A” conforme divulgado 
anteriormente. 
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CARGO: ANALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
 
Questão: 01 
Candidatos: EDEILTON SANTANA DE O. JUNIOR e LUCAS RIBEIRO DA SILVA 

Recurso(s): INDEFERIDO 

Justificativa: Sobre o objetivo do texto, NÃO se pode afirmar: 

a- O autor tem como objetivo discutir a educação brasileira, tendo em vista a educação 
de outros países. 

b- O objetivo do texto é denunciar a falta de envolvimento dos pais com a educação 
dos filhos. 

c- Nota-se predominantemente a crítica à negligência de Estado, escola e professores. 
d- Pode-se notar que as famílias pobres são as principais responsáveis pelo baixo nível 

de qualidade de educação no Brasil. 
 
Na questão apresenta-se três alternativas relacionadas ao objetivo do texto – discutir               
(discussão); denunciar ( denúncia) e crítica ( criticar). As operações/comandos são ações 
que se dispõem em forma espiral de modo que as que se posicionam nas partes 
superiores contêm outras das formas inferiores. Assim, analisar algo inclui as operações 
de ‘diferenciar’, ‘conceituar’, ‘caracterizar’, ‘comparar’ etc. Discutir pode envolver 
conceituar, comparar, criticar/denunciar e etc.(ReuvenFourteen). Dessa forma, as 
alternativas A, B e C apontam para objetivos, ações incluídas no texto. Não se buscou a 
identificação de um objetivo, mas a identificação do que NÃO seria objetivo. Assim, só se 
poderia optar pela questão D, que no caso aparece como óbvia, até por ser uma questão 
secundária ao texto. 

 
 
Questão: 02 
Candidatos: EDEILTON SANTANA DE O. JUNIOR, FERNANDA SOARES LOPES, 

LUCAS RIBEIRO DA SILVA, MARCELO QUEIROZ DOS SANTOS e MARCIO 
SANJUAN GANEM PRADO, THAYS BORGES FREITAS 

Recurso(s): DEFERIDO 

Justificativa: NULA 
 
 
 
 
 
Questão: 04 
Candidatos: MARCELO QUEIROZ DOS SANTOS e THAYS BORGES FREITAS 
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Recurso(s): INDEFERIDO 

Justificativa: São passagens que apontam/justificam e retomam “o milagre educacional 
coreano”, EXCETO: 
 
a- “Ele viu várias mulheres, do lado de fora das janelas, espiando para dentro da sala de 

aula. Da janela, as avós verificam o que está sendo feito dentro da escola.” 
b- “A obsessão que leva as avós às janelas é a principal razão para os bons resultados da 

educação." 
c- “É curioso notar que os nipo-brasileiros ocupam 15% das vagas da USP." 
d- “A mesa da sala transforma-se em área de estudo, à qual todos se sentam..." 

 
A principal alegação aponta como problema da questão o fato de que na alternativa A a 
passagem NÃO foi retirada do texto. Aponto abaixo a alternativa, bem como a parte do 
texto a que se refere: 

a- “Ele viu várias mulheres, do lado de fora das janelas, espiando para dentro da sala de 
aula.Da janela, as avós verificam o que está sendo feito dentro da escola.” 
 
Passagem do texto: ele viu várias mulheres do lado de fora das janelas, espiando 
para dentro das salas de aula. Eram as avós dos alunos, vigiando os netos, para ver 
se estavam prestando atenção nas aulas. 
 
Não se pode negar que houve uma adequação entre alternativa/texto, entretanto a 
paráfrase mantém o sentido original. No enunciado não se afirma que as passagens 
foram retiradas do texto, portanto, a alegação NÃO procede. Ademais, a questão central a 
ser analisada seria qual das passagens não justificam/apontam para o milagre coreano, e 
fica EXPLÍCITO  que “É curioso notar que os nipo-brasileiros ocupam 15% das vagas da 
USP” não justificam/apontam para o milagre coreano. 

 
Questão: 05 
Candidatos: CLAUDIONOR ALVES DOS SANTSO NETO, EDEILTON SANTANA DE 
O. JUNIOR, JENNIFER BARBOSA DE CAMPOS, LUAN RIBEIRO MATTOS, LUCAS 
RIBEIRO DA SILVA, LUCIMAR SANTANA DOS SANTOS, MARCELO QUEIROZ DOS 
SANTOS, MARCIO SANJUAN GANEM PRADO, MARINA LINS DE QUEIROZ 
PACHECO e THAYS BORGES FREITAS 

Recurso(s): DEFERIDO 

Justificativa: NULA 
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Questão: 06 
Candidatos: EDEILTON SANTANA DE O. JUNIOR, MARCELO QUEIROZ DOS 
SANTOS e MARCIO SANJUAN GANEM PRADO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: As relações lógico-semânticas estão corretamente apontadas, EXCETO 
em: 

a- Mas, visitando uma escola, ele viu várias mulheres do lado de fora das janelas, 
espiando para dentro das salas de aula. (oposição) 

b- Verificou-se que os americanos com notas muito altas eram mais tensos, pois não 
são bem vistos pelos colegas de escolas públicas. (conclusão) 

c- Os pais não se permitem o luxo de outras atividades e abrem mão da TV.(adição) 
d- No Japão, é comum as mães estudarem as matérias dos filhos, para que possam 

ajudá-los em suas tarefas de casa. (finalidade) 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso até porque NÃO existe fundamentação para 
contestação apresentada.  

Segundo os requerentes a conjunção ‘mas’, no contexto empregado, NÃO exerce a 
função de conjunção, mas sim advérbio. 

Mas, visitando uma escola, ele viu várias mulheres do lado de fora das janelas, espiando 
para dentro das salas de aula. 

Não se pode aceitar tal objeção até porque a conjunção, isolada por vírgulas, no contexto 
acima assinala a mudança na direção argumentativa do texto, estabelecendo sim uma 
relação de oposição, adversidade. 

 
 
Questão: 15 
Candidatos: EDEILTON SANTANA DE O. JUNIOR 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O segmento retirado do texto cuja redação mantém-se correta com o 
acréscimo de uma vírgula é: 
 

a- Em uma pesquisa, internacional, sobre aprendizado de leitura, os resultados da 
Coréia pareciam errados, pois eram excessivamente elevados. 

b- Pesquisadores, americanos, foram observar o funcionamento das casas de 
imigrantes orientais. 

c- Cada sociedade tem a educação que quer. A nossa é péssima, antes de tudo, 
porque aceitamos, passivamente, que assim seja, além de não fazer nossa parte em 
casa. 

d- É curioso, notar, que, os nipo-brasileiros são 0,5% da população de São Paulo. 
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A alegação de que as alternativas apresentam mais que uma vírgula não sustentam a 
solicitação para que a questão seja anulada. A palavra ‘uma’ tanto pode determinar 
quantidade como pode ser um artigo indefinido e assim, determinar de modo vago o 
substantivo a que se refere. 

Assim, o fato de que há alternativas que apresentaram mais que uma vírgula não se 
constitui razão suficiente para que a questão seja anulada. 

Outro aspecto apontado pelo recorrente é que na alternativa B - Pesquisadores, 
americanos, foram observar o funcionamento das casas de imigrantes orientais – o 
acréscimo da vírgula não deixa a alternativa errada porque a ‘inserção de duas vírgulas 
apenas torna ‘americanos’ um aposto. 

De fato essa transformação de um adjetivo ‘americano’ (os adjetivos sempre exercem 
função sintática de adjunto adnominal ou predicativo) em um aposto poderia resolver o 
problema do candidato, mas não se sustenta na gramática da língua portuguesa. 

No caso em tela, NÃO se usa a vírgula para separar o núcleo do sujeito do adjunto 
adnominal. O adjetivo ‘americano’ se refere ao substantivo ‘pesquisadores’ – núcleo do 
sujeito da oração.  

 
Questão: 20 
Candidatos: FERNANDA SOARES LOPES, JENNIFER BARBOSA DE CAMPOS, 
LUAN RIBEIRO MATTOS, LUCAS RIBEIRO DA SILVA e LUCIMAR SANTANA DOS 
SANTOS. 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 31 
Candidatos: FERNANDA SOARES LOPES e LUCAS RIBEIRO DA SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão é clara ao solicitar que seja apontada “a alternativa que melhor 
apresenta finalidades da movimentação de materiais”. Portanto, seguindo os 
ensinamentos de Chiavenato, tem-se que a alternativa “B” é a que melhor retrata as 
finalidades da movimentação de materiais, considerando: 

 
1. A alternativa “A” menciona “aumento da rotatividade dentre funções logísticas”. 

Não existe rotatividade entre funções logísticas; as funções logísticas não possuem 
esta característica. Portanto, alternativa errada. 
 

2. A alternativa “C” fala em “aumento da mão-de-obra braçal”. 
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Ora, a movimentação de materiais possibilita a redução de custos, portanto, não há 
que se falar em aumento da mão-de-obra braçal. Portanto, alternativa errada. 
 

3. A alternativa “D” fala em “necessidade de incremento da produção”. 
Ora, a movimentação de materiais proporciona o incremento da produção, e não a 
necessidade de incremento. Portanto, alternativa errada. 
 
Improcedente. Gabarito mantido. Resposta correta, alternativa “B”. 

 
 
Questão: 32 
Candidatos: LUCAS RIBEIRO DA SILVA e MARINA LINS DE QUEIROZ PACHECO 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 36 
Candidatos: EDEILTON SANTANA DE O. JUNIOR, FERNANDA SOARES LOPES e 
THAYS BORGES FREITAS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 44 
Candidatos: AMAURI SILVA LIMA, EDEILTON SANTANA DE O. JUNIOR, FERNANDA 
SOARES LOPES, LUCAS RIBEIRO DA SILVA, MARINA LINS DE QUEIROZ 
PACHECO e JENNIFER BARBOSA DE CAMPOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
 
Questão: 47 
Candidatos: EDEILTON SANTANA DE O. JUNIOR e LUCAS RIBEIRO DA SILVA. 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 49 
Candidatos: LÍDIA DUARTE LOUZADA DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: As planilhas do Excel 2007 não possui uma quantidade infinita de células, 
conforme mostra trecho abaixo retirado do site oficial da Microsoft Office: 
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“Office Excel 2007 dá suporte a até um milhão de linhas e 16 mil colunas por planilha. 

Especificamente, a grade do Office Excel 2007 tem 1.048.576 linhas por 16.384 colunas, 

o que fornece 1.500% de linhas a mais e 6.300% de colunas a mais do que o total 

disponível no Microsoft Office Excel 2003”( https://support.office.com/pt-br) 

 
 
Questão: 50 
Candidatos: AMAURI SILVA LIMA, JENNIFER BARBOSA DE CAMPOS e LUCAS 
RIBEIRO DA SILVA. 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “C” e não “A” conforme divulgado 
anteriormente. 
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CARGO: ANALISTA TÉCNICO TRABALHISTA E EM RECURSOS HUMANOS 

 

Questão: 01  
Candidatos: CAIO VINICIUS CORREIA SOARES, MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA 
LIMA, MARIA ISABEL CARVALHO LINS DE OLIVEIRA e MARINA AGUIAR 
NASCIMENTO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Sobre o objetivo do texto, NÃO se pode afirmar: 

a- O autor tem como objetivo discutir a educação brasileira, tendo em vista a educação 
de outros países. 

b- O objetivo do texto é denunciar a falta de envolvimento dos pais com a educação 
dos filhos. 

c- Nota-se predominantemente a crítica à negligência de Estado, escola e professores. 
d- Pode-se notar que as famílias pobres são as principais responsáveis pelo baixo nível 

de qualidade de educação no Brasil. 
 

Na questão apresenta-se três alternativas relacionadas ao objetivo do texto – discutir               
(discussão); denunciar ( denúncia) e crítica ( criticar). As operações/comandos são ações 
que se dispõem em forma espiral de modo que as que se posicionam nas partes 
superiores contêm outras das formas inferiores. Assim, analisar algo inclui as operações 
de ‘diferenciar’, ‘conceituar’, ‘caracterizar’, ‘comparar’ etc. Discutir pode envolver 
conceituar, comparar, criticar/denunciar e etc.(ReuvenFourteen). Dessa forma, as 
alternativas A, B e C apontam para objetivos, ações incluídas no texto. Não se buscou a 
identificação de um objetivo, mas a identificação do que NÃO seria objetivo. Assim, só se 
poderia optar pela questão D, que no caso aparece como óbvia, até por ser uma questão 
secundária ao texto. 

 
Questão: 02 
Candidatos: ANA LUIZA BOTINI, ANTÔNIO JOSÉ BARRETO DO NASCIMENTO 
JUNIOR, CAIO VINICIUS CORREIA SOARES, FERNANDO CERQUEIRA VALADARES 
FERREIRA, JESSICA CAROLINE QUEIROZ DA SILVA, MARCOS VINÍCIUS DE 
OLIVEIRA LIMA, MARIA ISABEL CARVALHO LINS DE OLIVEIRA, MARINA AGUIAR 
NASCIMENTO, NATÁLIA SANTOS BACELAR DIAS, POLIANE PEREIRA DO PRADO 
e TIAGO BARROS DE ALBUQUERQUE 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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Questão: 04 
Candidatos: MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA LIMA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: São passagens que apontam/justificam e retomam “o milagre educacional 
coreano”, EXCETO: 
 

a- “Ele viu várias mulheres, do lado de fora das janelas, espiando para dentro da sala 
de aula. Da janela, as avós verificam o que está sendo feito dentro da escola.” 

b- “A obsessão que leva as avós às janelas é a principal razão para os bons resultados 
da educação." 

c- “É curioso notar que os nipo-brasileiros ocupam 15% das vagas da USP." 
d- “A mesa da sala transforma-se em área de estudo, à qual todos se sentam..." 
 

A principal alegação aponta como problema da questão o fato de que na alternativa A a 
passagem NÃO foi retirada do texto. Aponto abaixo a alternativa, bem como a parte do 
texto a que se refere: 

a- “Ele viu várias mulheres, do lado de fora das janelas, espiando para dentro da sala de 
aula.Da janela, as avós verificam o que está sendo feito dentro da escola.” 
 
Passagem do texto: ele viu várias mulheres do lado de fora das janelas, espiando 
para dentro das salas de aula. Eram as avós dos alunos, vigiando os netos, para ver 
se estavam prestando atenção nas aulas. 
 
Não se pode negar que houve uma adequação entre alternativa/texto, entretanto a 
paráfrase mantém o sentido original. No enunciado não se afirma que as passagens 
foram retiradas do texto, portanto, a alegação NÃO procede. Ademais, a questão central a 
ser analisada seria qual das passagens não justificam/apontam para o milagre coreano, e 
fica EXPLÍCITO  que “É curioso notar que os nipo-brasileiros ocupam 15% das vagas da 
USP” não justificam/apontam para o milagre coreano. 

 
Questão: 05 
Candidatos: ANA LUIZA BOTINI, ANTÔNIO JOSÉ BARRETO DO NASCIMENTO 
JUNIOR, CAIO VINICIUS CORREIA SOARES, FERNANDO CERQUEIRA VALADARES 
FERREIRA, JESSICA CAROLINE QUEIROZ DA SILVA, MARCOS VINÍCIUS DE 
OLIVEIRA LIMA, MARIA ISABEL CARVALHO LINS DE OLIVEIRA, MARINA AGUIAR 
NASCIMENTO, NATÁLIA SANTOS BACELAR DIAS, POLIANE PEREIRA DO PRADO 
e TIAGO BARROS DE ALBUQUERQUE 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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Questão: 06 
Candidatos: JESSICA CAROLINE QUEIROZ DA SILVA  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: As relações lógico-semânticas estão corretamente apontadas, EXCETO 
em: 

a- Mas, visitando uma escola, ele viu várias mulheres do lado de fora das janelas, 
espiando para dentro das salas de aula. (oposição) 

b- Verificou-se que os americanos com notas muito altas eram mais tensos, pois não 
são bem vistos pelos colegas de escolas públicas. (conclusão) 

c- Os pais não se permitem o luxo de outras atividades e abrem mão da TV.(adição) 
d- No Japão, é comum as mães estudarem as matérias dos filhos, para que possam 

ajudá-los em suas tarefas de casa. (finalidade) 
 
A candidata afirma que a conjunção coordenativa “pois” tanto estabelece relação de 
explicação, como de conclusão, dependendo da posição da conjunção, o que é 
VERDADE. Entretanto, a candidata não aplicou a teoria ao analisar a questão. 

Veja: 

Ele saiu, pois estava cansado. EXPLICATIVA 

Ele saiu, estava, pois, cansado. CONCLUSÃO 

Em “Verificou-se que os americanos com notas muito altas eram mais tensos, pois não são 
bem vistos pelos colegas de escolas públicas.” A conjunção ‘pois’ está antes do verbo ser, 
portanto, estabelece uma relação de explicação. 

 
 
Questão: 06 
Candidatos: MARINA AGUIAR NASCIMENTO 

Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: As relações lógico-semânticas estão corretamente apontadas, EXCETO 
em: 

a- Mas, visitando uma escola, ele viu várias mulheres do lado de fora das janelas, 
espiando para dentro das salas de aula. (oposição) 

b- Verificou-se que os americanos com notas muito altas eram mais tensos, pois não 
são bem vistos pelos colegas de escolas públicas. (conclusão) 

c- Os pais não se permitem o luxo de outras atividades e abrem mão da TV.(adição) 
d- No Japão, é comum as mães estudarem as matérias dos filhos, para que possam 

ajudá-los em suas tarefas de casa. (finalidade) 
 
A candidata cita Fernando Pestana “a gramática para concursos” – “as conjunções mas e 
pois não assumem um único valor”, o que é verdade. Por isso mesmo é preciso 
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considerar que o mas enquanto conjunção adversativa introduz a mudança na direção 
argumentativa do texto ( Igedore Koch), sendo essa a função da conjunção no contexto 
empregado. O enunciador, ao iniciar esse período, topicaliza a questão que inclusive 
intitula o texto, de outro modo, introduz o seu tópico frasal, assunto que será desenvolvido 
no decorrer do texto. 

 
 
Questão: 06 
Candidatos: POLIANE PEREIRA DO PRADO 

Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: As relações lógico-semânticas estão corretamente apontadas, EXCETO 
em: 

a- Mas, visitando uma escola, ele viu várias mulheres do lado de fora das janelas, 
espiando para dentro das salas de aula. (oposição) 

b- Verificou-se que os americanos com notas muito altas eram mais tensos, pois não 
são bem vistos pelos colegas de escolas públicas. (conclusão) 

c- Os pais não se permitem o luxo de outras atividades e abrem mão da TV.(adição) 
d- No Japão, é comum as mães estudarem as matérias dos filhos, para que possam 

ajudá-los em suas tarefas de casa. (finalidade) 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso até porque NÃO existe fundamentação para 
contestação apresentada.  

Segundo a requerente a conjunção ‘mas’, no contexto empregado, NÃO exerce a função 
de conjunção, mas sim advérbio. 

Mas, visitando uma escola, ele viu várias mulheres do lado de fora das janelas, espiando 
para dentro das salas de aula. 

Não se pode aceitar tal objeção até porque a conjunção, isolada por vírgulas, no contexto 
acima assinala a mudança na direção argumentativa do texto, estabelecendo sim uma 
relação de oposição, adversidade. 

 
Questão: 08 
Candidatos: ANTÔNIO JOSÉ BARRETO DO NASCIMENTO JUNIOR e POLIANE 
PEREIRA DO PRADO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Em “Verificou-se que os americanos com notas muito altas eram mais 
tensos...” a oração destacada é  
 

a- Oração subordinada adjetiva restritiva. 
b- Oração subordinada adverbial consecutiva. 
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c- Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
d- Oração subordinada substantiva subjetiva. 

 
Os recorrentes argumentam que a oração destacada em ““Verificou-se que os americanos 
com notas muito altas eram mais tensos...” é Substantiva objetiva direta, já que o verbo 
verificar é transitivo direto. 

De fato o verbo é transitivo direto e exatamente por isso admite a voz passiva. Na oração 
principal, “verificou-se”, temos um “se” partícula apassivadora, assim, a oração 
subordinada funciona como sujeito da oração principal. Como bem sugerido pelo 
candidato, se substituímos a oração subordinada pelo “isso” temos: “ Verificou-se isso”, 
“Isso foi verificado”. A função do Isso é de sujeito da oração principal. 

 
Questão: 12 
Candidatos: MARINA AGUIAR NASCIMENTO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Com relação ao fragmento “No Japão, é comum as mães estudarem as 
matérias dos filhos, para que possam ajudá-los em suas tarefas de casa.”, julgue as 
assertivas como VERDADEIRAS OU FALSAS: 
 

I. O termo “No Japão” exerce a função de adjunto adnominal. 
II. A oração “as mães estudarem as matérias dos filhos” exerce função de sujeito do 

verbo ser. 
III. A forma verbal “possam” está no presente do subjuntivo. 
IV. O pronome “los” retoma o termo “filhos”, exercendo a função de objeto indireto. 

 
São corretos: 
 
a- I, II e III 
b- II e III 
c- I, III e IV 
d- II e IV 

 
O pronome ‘los’, na assertiva IV exerce a função de OBJETO DIRETO, ... ‘ajudar os 
filhos’. A questão é incontestável, até porque a gramática normativa ainda descreve que 
os pronomes O, A e suas flexões e variações (em contextos como o acima apresentado) 
exercem função de objeto direto, enquanto o lhe, de objeto indireto.  
 
 
Questão: 15 
Candidatos: ANTÔNIO JOSÉ BARRETO DO NASCIMENTO JUNIOR e MARCOS 
VINÍCIUS DE OLIVEIRA LIMA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
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Justificativa: O segmento retirado do texto cuja redação mantém-se correta com o 
acréscimo de uma vírgula é: 
 

a- Em uma pesquisa, internacional, sobre aprendizado de leitura, os resultados da 
Coréia pareciam errados, pois eram excessivamente elevados. 

b- Pesquisadores, americanos, foram observar o funcionamento das casas de 
imigrantes orientais. 

c- Cada sociedade tem a educação que quer. A nossa é péssima, antes de tudo, 
porque aceitamos, passivamente, que assim seja, além de não fazer nossa parte em 
casa. 

d- É curioso, notar, que, os nipo-brasileiros são 0,5% da população de São Paulo. 
 
A alegação de que as alternativas apresentam mais que uma vírgula não sustentam a 
solicitação para que a questão seja anulada. A palavra ‘uma’ tanto pode determinar 
quantidade como pode ser um artigo indefinido e assim, determinar de modo vago o 
substantivo a que se refere. 

Assim, o fato de que há alternativas que apresentaram mais que uma vírgula não se 
constitui razão suficiente para que a questão seja anulada. 

Outro aspecto apontado pelo recorrente é que na alternativa B - Pesquisadores, 
americanos, foram observar o funcionamento das casas de imigrantes orientais – o 
acréscimo da vírgula não deixa a alternativa errada porque a ‘inserção de duas vírgulas 
apenas torna ‘americanos’ um aposto. 

De fato essa transformação de um adjetivo ‘americano’ (os adjetivos sempre exercem 
função sintática de adjunto adnominal ou predicativo) em um aposto poderia resolver o 
problema do candidato, mas não se sustenta na gramática da língua portuguesa. 

No caso em tela, NÃO se usa a vírgula para separar o núcleo do sujeito do adjunto 
adnominal. O adjetivo ‘americano’ se refere ao substantivo ‘pesquisadores’ – núcleo do 
sujeito da oração.  

 
 
Questão: 19 
Candidatos: JESSICA CAROLINE QUEIROZ DA SILVA e MARINA AGUIAR 
NASCIMENTO 

Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Assinale a opção em que as palavras se acentuam graficamente, 
segundo a mesma regra. 
 

a- Pública, países. 
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b- Emissário, várias. 
c- Matéria, asiático. 
d- Nível, média. 

 
As palavras “nível e média” são paroxítonas, ENTRETANTO, acentuadas por motivos 
diferentes-: paroxítona terminada em “L”, paroxítona terminada em ditongo crescente.  
 
 
Questão: 20 
Candidatos: TIAGO BARROS DE ALBUQUERQUE, ANTÔNIO JOSÉ BARRETO DO 
NASCIMENTO JUNIOR, CAIO VINICIUS CORREIA SOARES e FERNANDO 
CERQUEIRA VALADARES FERREIRA 

Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
Questão: 22 
Candidatos: ANTÔNIO JOSÉ BARRETO DO NASCIMENTO JUNIOR, CLEUDSON 
BARREIROS GONÇALVES e JESSICA CAROLINE QUEIROZ DA SILVA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
Questão: 27 
Candidatos: ANA LUIZA BOTINI, ANTÔNIO JOSÉ BARRETO DO NASCIMENTO 
JUNIOR, CLEUDSON BARREIROS GONÇALVES, FERNANDO CERQUEIRA 
VALADARES FERREIRA, JESSICA CAROLINE QUEIROZ DA SILVA, LAÍS LIMA 
DIAS, MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA LIMA, NATÁLIA SANTOS BACELAR DIAS e 
TIAGO BARROS DE ALBUQUERQUE 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “C” e não a “B” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
Questão: 28 
Candidatos: MARIA ISABEL CARVALHO LINS DE OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não merece prosperar o recurso apresentado pela recorrente, tendo em 
vista o dispositivo do artigo 147, da CLT. 
 
Questão: 32 
Candidatos: ANA LUIZA BOTINI e POLIANE PEREIRA DO PRADO  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não merece prosperar o recurso apresentado pela recorrente, tendo em 
vista que o tema tratado nesta questão está inserido na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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Questão: 32 
Candidatos: TIAGO BARROS DE ALBUQUERQUE. 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não merece prosperar o recurso apresentado pelo recorrente em relação à 
questão de n. 32 da prova em comento, tendo em vista tratar-se de conteúdo referente à 
Lei de Responsabilidade Fiscal que, por sua vez, revela-se incluído no Edital da prova 
para o cargo de Analista Técnico Trabalhista e em Recursos Humanos.  
 
 
Questão: 33 
Candidatos: MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA LIMA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não merece prosperar o recurso apresentado pelo recorrente, tendo em 
vista o dispositivo previsto no artigo 37, inc. XVI, da Constituição Federal, que é de 
reprodução obrigatória pela Lei Orgânica do Município de Itabuna. Lado outro, a 
alternativa representada pela letra B não está correta, diante do disposto no art. 41, da 
Constituição da República, que teve a redação modificada pela Emenda Constitucional n. 
19, de 04 de junho de 1998, sendo o referido artigo de reprodução obrigatória pela Lei 
Orgânica do Município de Itabuna.  
 
 
Questão: 34 
Candidatos: MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA LIMA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não merece prosperar o recurso apresentado pelo recorrente, uma vez que 
são três os componentes da remuneração: 1) remuneração básica: pagamento fixo que o 
funcionário recebe na forma de salário mensal ou por hora, de acordo com seu trabalho; 
2) incentivos salariais: são programas desenhados para recompensar os funcionários com 
bom desempenho através de bônus e participação nos resultados como recompensas 
pelos resultados alcançados; 3) benefícios legais e voluntários: são concedidos através 
de diversos programas, como férias, seguro de vida, plano de saúde, refeições, 
transportes. São chamados de remuneração indireta. (Fonte: Dutra, Joel de Souza e 
Hipólito. Remuneração e Recompensa. 2013. Ed. Campus.) Esta alternativa representada 
pela letra A revela-se completa e, portanto, é a correta. 
 
 
Questão: 40 
Candidatos: MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA LIMA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não merece prosperar o recurso apresentado pelo recorrente, tendo em 
vista o dispositivo previsto no artigo 6o., inc. XIII, da Lei Orgânica do Município de Itabuna, 
que dispõe que o pluralismo político é objetivo do Município de Itabuna e não princípio. 
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Questão: 44 
Candidatos: ANA LUIZA BOTINI, ANTÔNIO JOSÉ BARRETO DO NASCIMENTO 
JUNIOR, FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, JESSICA CAROLINE 
QUEIROZ DA SILVA, MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA LIMA, MARIA ISABEL 
CARVALHO LINS DE OLIVEIRA, NATÁLIA SANTOS BACELAR DIAS e TIAGO 
BARROS DE ALBUQUERQUE. 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 45 
Candidatos: ANTÔNIO JOSÉ BARRETO DO NASCIMENTO JUNIOR e TIAGO 
BARROS DE ALBUQUERQUE 

Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A figura ilustra a barra de formatação disponibilizada pelo BrOffice Writer 
para que os usuários possam  formatar texto redigidos no programa. 

Uma vez que a questão apresenta a alternativa correta letra “A - barra de formatação” fica 
certo pelo indeferimento. 

 
 
Questão: 50 
Candidatos: ANTÔNIO JOSÉ BARRETO DO NASCIMENTO JUNIOR, CLEUDSON 
BARREIROS GONÇALVES e MARIA ISABEL CARVALHO LINS DE OLIVEIRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “C” e não “A” conforme divulgado 
anteriormente. 
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CARGO: ASSESSOR DE CERIMONIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

 
Questão: 04 
Candidata: PRISCILA DE OLIVEIRA MALHEIROS MEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: “Algumas tangíveis e concretas...” Dado o contexto em que foi empregada, 
a palavra “tangíveis” pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por 
 

a. Lineares  
b. Evidentes  
c. Admissíveis  
d. Inalcançáveis  

 
Como foi apresentado no enunciado da questão, a palavra é empregada em um contexto 
– admissível - nesse contexto NÃO se apresenta como resposta. Observa-se que a autora 
fala: algumas tangíveis E concretas... as outras possibilidades estão no campo da 
abstração, da subjetividade.  
 
As primeiras ‘possibilidades’ evidentes, claras até porque são também CONCRETAS. 
Admissível remete à possibilidade e não à certeza, de outro modo, à subjetividade, e não, 
à objetividade. 
 Observa-se: 

Ao contrário, é constituída de muitas possibilidades. Algumas tangíveis e concretas, 
outras definidas por coisas que fazemos e pelo meio onde vivemos, e outras que existem 
apenas na especulação de um futuro potencial e dos sonhos pessoais. É preciso estar 
sempre atento a tudo isso e de olho nas oportunidades”, afirma. 
 
 
 
Questão: 09 
Candidata: PRISCILA DE OLIVEIRA MALHEIROS MEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Portanto, o conselho é: “Se você está vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las.”  
 Sobre os termos destacados, julgue as afirmativas como VERDADEIRAS ou FALSAS. 
  

I.“Portanto” é uma conjunção subordinativa que estabelece uma relação de 
conclusão. 

II.O “se” introduz uma relação condicional. 
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III.A forma verbal “corra” está flexionada no subjuntivo. 
IV.O pronome “las” é objeto direto do verbo testar, retomando por coesão a palavra 

‘possibilidades’. 
  
São VERDADEIRAS: 
  

a-    II e IV 
b-    I e III 
c-    I, III e IV 
d-    III e IV 

  
A candidata alega que o "se" é uma conjunção CAUSAL, 'relaciona a já que e uma vez 
que'. 
A fundamentação NÃO procede. Em nenhum contexto o 'se' pode estabelecer tal relação, 
estabelecendo de fato uma relação condicional. 
 
NÃO HÁ O QUE QUESTIONAR NA QUESTÃO. 
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ASSESSOR TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALISMO 

 

Questão: 01  
Candidatos: GABRIEL NOGUEIRA SILVA e MARCELA O. FALCÃO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Sobre o objetivo do texto, NÃO se pode afirmar: 

a- O autor tem como objetivo discutir a educação brasileira, tendo em vista a educação 
de outros países. 

b- O objetivo do texto é denunciar a falta de envolvimento dos pais com a educação 
dos filhos. 

c- Nota-se predominantemente a crítica à negligência de Estado, escola e professores. 
d- Pode-se notar que as famílias pobres são as principais responsáveis pelo baixo nível 

de qualidade de educação no Brasil. 
 

Na questão apresenta-se três alternativas relacionadas ao objetivo do texto – discutir         
(discussão); denunciar ( denúncia) e crítica ( criticar). As operações/comandos são ações 
que se dispõem em forma espiral de modo que as que se posicionam nas partes 
superiores contêm outras das formas inferiores. Assim, analisar algo inclui as operações 
de ‘diferenciar’, ‘conceituar’, ‘caracterizar’, ‘comparar’ etc. Discutir pode envolver 
conceituar, comparar, criticar/denunciar e etc. (ReuvenFourteen). Dessa forma, as 
alternativas A, B e C apontam para objetivos, ações incluídas no texto. Não se buscou a 
identificação de um objetivo, mas a identificação do que NÃO seria objetivo. Assim, só se 
poderia optar pela questão D, que no caso aparece como óbvia, até por ser uma questão 
secundária ao texto. 

 

Questão: 02 
Candidatos: CLAUDEMAR ALVES OLIVEIRA, JACKELINE SIMÕES BARBOZA 
COSTA, MARCELA O. FALCÃO, MARLOS RAMOS SANTOS e RACHEL DA LUZ 
KOERICH 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 02 
Candidato: DIÓGENES MATOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital subitem 17.2 letra b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
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Questão: 05 
Candidatos: ALANA RIBEIRO ANDRADE, CLAUDEMAR ALVES OLIVEIRA, GABRIEL 
NOGUEIRA SILVA, JACKELINE SIMÕES BARBOZA COSTA, MARCELA O. FALCÃO, 
RACHEL DA LUZ KOERICH, ROSINEIDE SANTANA DOS SANTOS e TATIANA 
SANTANA DOS SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
 
Questão: 05 
Candidato: DIÓGENES MATOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital subitem 17.2 letra b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
 
Questão: 06 
Candidato: CLAUDEMAR ALVES OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: As relações lógico-semânticas estão corretamente apontadas, EXCETO 
em: 

a- Mas, visitando uma escola, ele viu várias mulheres do lado de fora das janelas, 
espiando para dentro das salas de aula. ( oposição) 

b- Verificou-se que os americanos com notas muito altas eram mais tensos, pois não 
são bem vistos pelos colegas de escolas públicas. (conclusão) 

c- Os pais não se permitem o luxo de outras atividades e abrem mão da TV.(adição) 
d- No Japão, é comum as mães estudarem as matérias dos filhos, para que possam 

ajudá-los em suas tarefas de casa. (finalidade) 
 

Julgo IMPROCEDENTE o recurso até porque NÃO existe fundamentação para 
contestação apresentada.  

Segundo o requerente a conjunção ‘mas’, no contexto empregado, NÃO exerce a função 
de conjunção, mas sim advérbio. 

Mas, visitando uma escola, ele viu várias mulheres do lado de fora das janelas, espiando 
para dentro das salas de aula. 
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Não se pode aceitar tal objeção até porque a conjunção, isolada por vírgulas, no contexto 
acima assinala a mudança na direção argumentativa do texto, estabelecendo sim uma 
relação de oposição, adversidade. 

 
 
Questão: 06 
Candidato: DIÓGENES MATOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital subitem 17.2 letra b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
 
Questão: 11 
Candidato: DIÓGENES MATOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital subitem 17.2 letra b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
 
Questão: 12 
Candidato: DIÓGENES MATOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital subitem 17.2 letra b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
Questão: 13 
Candidato: DIÓGENES MATOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital subitem 17.2 letra b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
 
Questão: 14 
Candidato: DIÓGENES MATOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
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Justificativa: De acordo com o Edital subitem 17.2 letra b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
Questão: 15 
Candidato: DIÓGENES MATOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital subitem 17.2 letra b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
Questão: 16 
Candidato: MARLOS RAMOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A obsessão nacional que leva as avósàs janelas é a principal razão para os 
bons resultados da educação em países com etnias chinesas. A qualidade do ensino é 
um fator de êxito, mas, antes de tudo, é uma consequência da importância fatal atribuída 
pelos orientaisà educação. 

 
Considerando a passagem do texto, julgue as assertivas como VERDADEIRAS  ou 
FALSAS. 

 
I. O “que” destacado acima assume a função de pronome relativo. 
II. As duas incidências de crase apresentam a mesma justificativa de uso. 

III. O termo “as avós”, exerce a função de objeto indireto. 
IV. O “mas” utilizado no fragmento acima introduz uma ideia que muda a direção 

argumentativa do texto. 
V. O termo “pelos orientais” exerce a função de agente da passiva do verbo atribuir. 
 

São corretos: 
a- I, III e V 
b- II, III e V 
c- I, II e III 
d- I, IV e V 
 

O ‘Mas’ no fragmento “A qualidade do ensino é um fator de êxito, mas, antes de tudo, é 
uma consequência da importância fatal atribuída...”  NÃO assume valor aditivo, e sim, 
adversativo. Como operadores argumentativos, as conjunções adversativas sinalizam 
para mudança na direção argumentativa do texto. (A Inter-AÇÃO pela linguagem – 
Igedore Villaça Koch). 
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Questão: 16 
Candidato: DIÓGENES MATOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital subitem 17.2 letra b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
Questão: 18 
Candidato: DIÓGENES MATOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital subitem 17.2 letra b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
Questão: 19 
Candidata: MARCELA O. FALCÃO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Assinale a opção em que as palavras se acentuam graficamente, 
segundo a mesma regra. 
 

a- Pública, países. 
b- Emissário, várias. 
c- Matéria, asiático. 
d- Nível, média. 

 

Toda palavra proparoxítona é acentuada, porém países é paroxítona. Usa-se o acento no 
“i” tônico. 
 
 
Questão: 19 
Candidato: DIÓGENES MATOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital subitem 17.2 letra b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
Questão: 20 
Candidato: CLAUDEMAR ALVES OLIVEIRA  e RACHEL DA LUZ KOERICH 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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Questão: 20 
Candidato: DIÓGENES MATOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital subitem 17.2 letra b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
Questão: 27 
Candidatos: PATRÍCIA DE CARVALHO SILVA e RACHEL DA LUZ KOERICH 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Nesta questão, não é proposta uma discussão acerca da polêmica “teoria 
do agenda-setting”, antes, é proposto ao candidato analisar o que está correto em relação 
a essa teoria – a que foi apresentada. Não houve a intenção de defender  alguma 
corrente de pensamento de estudiosos sobre o agenda setting.  Dentro do contexto, 
conforme o enunciado, a única alternativa que apresenta, de forma correta, uma 
afirmação sobre agenda setting é a C.  
Segundo Wolf (2008, p. 143), a hipótese da agenda-setting não sustenta que a mídia 
tenta persuadir (...). Descrevendo e precisando a realidade externa, a mídia apresenta ao 
público uma lista de fatos a respeito dos quais se pode ter uma opinião e discutir, por 
conseguinte, a compreensão das pessoas em relação à grande parte da realidade 
social é modificada pelos meios de comunicação de massa. 
 
WOLF, Mauro. Teorias das comunicações de massas. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2008. 
Conserva-se o gabarito. Resposta: C 

 
Questão: 28 
Candidata: JACKELINE SIMÕES BARBOZA COSTA e TATIANA SANTANA DOS 
SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “A” e não a “B” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
 
Questão: 32 
Candidato: JACKELINE SIMÕES BARBOZA COSTA e MARLOS RAMOS SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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Questão: 35 
Candidata: RACHEL DA LUZ KOERICH 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 44 
Candidato: ALANA RIBEIRO ANDRADE, CLAUDEMAR ALVES OLIVEIRA, RACHEL 
DA LUZ KOERICH e ROSINEIDE SANTANA DOS SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 50 
Candidata: RACHEL DA LUZ KOERICH 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “C” e não a “A” conforme divulgado 
anteriormente. 
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ASSESSOR TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL/RÁDIO E TV 

 
 
Questão: 01 
Candidatas: BIANCA FERREIRA BRITO e MARA THAIS MATOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Sobre o objetivo do texto, NÃO se pode afirmar: 

a- O autor tem como objetivo discutir a educação brasileira, tendo em vista a educação 
de outros países. 

b- O objetivo do texto é denunciar a falta de envolvimento dos pais com a educação 
dos filhos. 

c- Nota-se predominantemente a crítica à negligência de Estado, escola e professores. 
d- Pode-se notar que as famílias pobres são as principais responsáveis pelo baixo nível 

de qualidade de educação no Brasil. 
 
Na questão apresenta-se três alternativas relacionadas ao objetivo do texto – discutir         
(discussão); denunciar ( denúncia) e crítica ( criticar). As operações/comandos são ações 
que se dispõem em forma espiral de modo que as que se posicionam nas partes 
superiores contêm outras das formas inferiores. Assim, analisar algo inclui as operações 
de ‘diferenciar’, ‘conceituar’, ‘caracterizar’, ‘comparar’ etc. Discutir pode envolver 
conceituar, comparar, criticar/denunciar e etc. (ReuvenFourteen). Dessa forma, as 
alternativas A, B e C apontam para objetivos, ações incluídas no texto. Não se buscou a 
identificação de um objetivo, mas a identificação do que NÃO seria objetivo. Assim, só se 
poderia optar pela questão D, que no caso aparece como óbvia, até por ser uma questão 
secundária ao texto. 

 
Questão: 02 
Candidatas: ILKA PINHEIRO CRUZ DE CARVALHO, MARA THAIS MATOS e 
PRISCILA ALVES FONTES BASTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 

Questão: 05 
Candidata: BIANCA FERREIRA BRITO, ILKA PINHEIRO CRUZ DE CARVALHO, 
MARIANA DE SOUZA FERREIRA DOS SANTOS e PRISCILA ALVES FONTES 
BASTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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Questão: 13 
Candidata: ILKA PINHEIRO CRUZ DE CARVALHO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: “Foi feito um estudo sobre níveis de stress de alunos...” 
 
Transpondo-se a forma verbal em destaque para a voz ativa, tem-se 
 

a- Tinha sido feito 
b- Fez-se  
c- Fizeram 
d- É feito 

 
Não há o que contestar na questão. A oração dada está na voz passiva. Solicita-se a 
transposição para a voz ativa. Em B, tem-se a forma verbal “Fez-se” que NÃO 
corresponde à voz ativa, mas sim, voz passiva sintética. Como na frase modelo “Foi feito 
um estudo sobre níveis de stress de alunos...” não aparece o agente da passiva, por 
conseguinte não se tem o sujeito da voz ativa, assim, a única resposta aceita é a letra C. 

 
 
Questão: 17 
Candidata: ILKA PINHEIRO CRUZ DE CARVALHO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O verbo que pode ser corretamente flexionado no plural está grifado em: 
  

a-    No Brasil, havia discussões no âmbito da escola que visavam ao melhoramento da  
educação. 

b-    Faz anos que a melhoria da educação é pauta dos políticos brasileiros. 
c-    Descrença e incredulidade acompanha o brasileiro. 
d-    É difícil acreditar em melhoria. 
 

 
 Se considerado a solicitação do enunciado, pode-se verificar que visa à identificação da 
sentença que admite plural, CORRETAMENTE. Nas três alternativas apresentadas, tem-
se casos de exigência de verbo no singular: os dois primeiros, verbos impessoais; e o 
último, sujeito oracional. Assim, a única alternativa que caberia o plural seria a letra C. 
Dessa forma, não há o que contestar, já que o erro, referido pela candidata, até funciona 
como pista para resolução da questão (Isso pode ser confirmado pela natureza das outras 
alternativas). 
 
 
Questão: 19 
Candidata: PRISCILA ALVES FONTES BASTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão solicita a identificação da alternativa cujas palavras são 
acentuadas pela mesma regra de acentuação gráfica, e neste caso, as palavras 
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apresentadas são acentuadas pela regra das palavras paroxítonas - paroxítonas 
terminadas em ditongo crescente - regra que não sofreu qualquer alteração com o Novo 
Acordo Ortográfico.  
 
A propósito da prorrogação do prazo para o novo acordo (que não entra no mérito desta 
questão) esse foi apenas prorrogado para título de editoração, já estando em vigor em 
cursinhos preparatórios e escolas brasileiras. 
 

Questão: 20 
Candidata: ILKA PINHEIRO CRUZ DE CARVALHO E PRISCILA ALVES FONTES 
BASTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
Questão: 21 
Candidata: ILKA PINHEIRO CRUZ DE CARVALHO, MARA THAIS MATOS e MARIANA 
DE SOUZA FERREIRA DOS SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “D” e não a “C” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
 
 
Questão: 22 
Candidata: MARA THAIS MATOS e PRISCILA ALVES FONTES BASTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Nesta questão, não é proposta uma discussão acerca da polêmica “teoria 
do agenda-setting”, antes, é proposto ao candidato analisar o que está correto em relação 
a essa teoria. Não foi citado um autor específico, nem defendido nenhuma corrente de 
pensamento de estudiosos sobre o agenda setting.  Dentro do contexto, conforme o 
enunciado, a única alternativa que apresenta, de forma correta, uma afirmação sobre 
agenda setting é a C.  

Segundo Wolf (2008, p. 143), a hipótese da agenda-setting não sustenta que a mídia 
tenta persuadir (...). Descrevendo e precisando a realidade externa, a mídia apresenta ao 
público uma lista de fatos a respeito dos quais se pode ter uma opinião e discutir, por 
conseguinte, a compreensão das pessoas em relação à grande parte da realidade 
social é modificada pelos meios de comunicação de massa. 

WOLF, Mauro. Teorias das comunicações de massas. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2008. 

Conserva-se o gabarito. Resposta: C 
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Questão: 28 
Candidata: MARA THAIS MATOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Ainda que haja discussão entre diversas correntes do jornalismo sobre o 
uso da pirâmide invertida no webjornalismo, a alternativa A, da questão apresentada é 
uma verdade - debatida, amplamente discutida, mas aceita por renomados autores que 
tratam sobre o tema. A única alternativa que não faz sentido, completamente descabida, 
evidentemente contrária ao tema abordado, incorreta, é a B, que afirma não haver 
interatividade entre o produtor de notícias e o internauta. 
 
Novas formas de participação vêm sendo oferecidas no webjornalismo, chegando ao 
limite de ampla e irrestrita redação e edição por parte de qualquer pessoa com acesso à 
rede. Abre-se, assim, espaço para a interação mútua (Primo, 2004). 
 
Gonçalves (2003, p. 22): o jornalismo digital inclui todo produto discursivo que re-produz a 
realidade pela singularidade dos fatos, tem como suporte de circulação as redes 
telemáticas ou qualquer outro tipo de tecnologia que transmita sinais numéricos e que 
incorpora a interação com os usuários no processo produtivo".  
Conserva-se o gabarito. Resposta: B 

 
Questão: 43 
Candidata: PRISCILA ALVES FONTES BASTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Programa de Prova do Edital: 
 
“III – CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação com 
arquivos em ambientes Windows e Linux – Conceitos de gerenciamento de arquivos: 
copiar, colar, cria diretórios, mover – Utilização do Windows Explorer – conhecimentos 
básicos de editor de texto: criação, formatação e impressão (Office2003-2007, BrOffice) – 
Conhecimentos Básicos em Planilhas Eletrônicas: criação, formatação e organização de 
planilhas eletrônicas.(Office 2003 – 2007, BrOffice) – Banco de Dados Access – 
Conhecimentos básicos de Internet e gerenciamento de e-mails.” 
 
Sendo assim a questão pede o comando responsável por deletar um determinado 
arquivo, tal assunto esta incluso em gerenciamento de arquivos no sistema operacional 
Linux. 
 
 
Questão: 44 
Candidata: ILKA PINHEIRO CRUZ DE CARVALHO e MARIANA DE SOUZA 
FERREIRA DOS SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
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Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 50 
Candidata: ILKA PINHEIRO CRUZ DE CARVALHO e MARIANA DE SOUZA 
FERREIRA DOS SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “C” e não “A” conforme divulgado 
anteriormente. 
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CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

Questão: 01  
Candidatos: ELISIA CELESTE DA SILVA OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Considerando o texto apresentado enquanto uma prática social, e portanto, 
enquanto gênero discursivo, pode-se afirmar 
 

a- O texto é um artigo de opinião cujo público alvo são empresários e pessoas ligadas 
ao mundo do trabalho. 

b- O texto é uma matéria jornalística no qual predominam aspectos descritivos. 
c- O texto é uma notícia, já que está pautado na veracidade e atualidade dos fatos, 

isento de aspectos opinativos. 
d- O texto é uma crônica uma vez que promove uma reflexão acerca de um tema que 

faz parte do cotidiano do leitor. 
 
A candidata apresenta fragmentos de livros de referência da área, entretanto, faz uma 
afirmação não procedente, afirmando que  
1 “não há expressas no texto utilizado como referência..., características que o 
identifiquem como um artigo de opinião, conforme abordagem dos autores citados”.  
A fundamentação NÃO procede. 
O texto apresenta como tipologia predominante a argumentação. A articulista expõe sua 
posição, discutindo um tema relevante para o caderno do jornal. Como afirma Ana Maria 
Kaufman, no artigo de opinião observa-se a presença de estratégias discursivas que 
visam persuadir o leitor. Nessa direção, pode-se enumerar várias utilizadas no texto: 
predominância da função apelativa da linguagem ( o texto é dirigido ao leitor, esse é um 
recurso utilizado inclusive em textos publicitários, tal é o seu efeito persuasivo); citação de 
pessoas especialistas na área (psicóloga empresarial); além da alusão a uma obra sobre 
o assunto em questão, cuja autora é uma professora de HAVARD. Citação, portanto, de 
autoridade. Utilização de exemplos ‘próximos ao leitor’ que sensibilizam-no e levam-no a 
acreditar na ideia apresentada, sem contar a utilização de outras tipologias, utilizadas 
como recursos argumentativos (como a exposição). 
 
2 A requerente ainda acrescenta: “outro quesito configura-se pelo fato de o jornal “Estado 
de Minas” existir. Pode ser facilmente acessado e lido pela internet em todos os seus 
cadernos (esporte, moda, empresarial etc). Também não é possível caracterizar um 
público alvo, pois o jornal é um meio de comunicação voltado a públicos diversos”. 
Não existe texto que não tenha em vista um leitor preferencial. O jornal comporta 
diferentes tipos de leitores que se distribuem em preferência por cadernos, como moda, 
esporte, agropecuário, empresarial e outros. É irrefutável que o texto em tela apresenta 
como público preferencial pessoas ligadas à área empresarial ou mesmo funcionários de 
empresas, tanto o é que não circulou nos cadernos ‘opinião’, mais geral, mas sim em um 
específico. 
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Mesmo utilizando de citações relevantes, a candidata não mobilizou conhecimentos para 
perceber a aplicação prática. Diante do exposto, julgo INDEFERIDO o recurso. 

 
Questão: 02 
Candidatos: CARLOS WESLEY DOS SANTOS e FABIANA ALVES DE SOUZA 

Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Para a autora, a mudança no mundo do trabalho: 
 

a- Deve acontecer sempre, desde traga segurança e estabilidade ao empregado. 
b- Gera sempre muita insegurança. 
c- Pode representar uma possibilidade de autodescoberta e de reconhecimento da 

própria identidade. 
d- Constitui um processo de tentativa e erro, de aprender fazendo, que desafia o 

indivíduo e o promove. 
 
As alternativas A e B fogem ao texto e a C tem como referência ‘carreiras bem sucedidas’ 
e não ‘a mudança no mundo do trabalho’. 
A questão é clara: Para a autora, A MUDANÇA NO MUNDO DO TRABALHO Pode 
representar uma possibilidade de autodescoberta e de reconhecimento da própria 
identidade.  

Outro aspecto a ser observado! A citação é uma manifestação da intertextualidade. 
Quando me aproprio da palavra do outro para fazer dela a minha palavra, o texto é meu, 
dialoga com o texto da citação, mas é de minha autoria. Assim, não faz sentido contestar 
dizendo que quem disse sobre ‘a possibilidade de autodescoberta e de reconhecimento.’ 
ser a psicóloga. 

 
Questão: 03 
Candidatos: RICARDO CERQUEIRA DOS SANTOS e ELISIA CELESTE DA SILVA 
OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A ideia defendida pela autora é 

a- No mundo profissional, o que mais determina o comportamento das pessoas é a 
estabilidade profissional. 

b- Novos projetos, desafios e insatisfações levam todas as pessoas a buscarem novo 
emprego ou até mesmo nova profissão. 

c- Para haver satisfação é necessário que haja identificação com o trabalho. 
d- A insatisfação gera a falta de produtividade e a consequente frustração. 

 Na alternativa B o verbo ‘Levar’ não mantém o sentido original do texto, que abaixo 
transcrevo: 
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Ao longo da vida profissional, mais cedo ou mais tarde, todo mundo ensaia mudar de 
emprego ou de profissão em razão de novos projetos, desafios e insatisfações. 
Alternativa B: Novos projetos, desafios e insatisfações levam todas as pessoas a 
buscarem novo emprego ou até mesmo nova profissão. 

Primeiramente é preciso considerar uma referência a Rodolfo Ilari, em seu livro 
“Semântica”: Não existem sinônimos perfeitos. Segundo, a questão tematiza a 
capacidade de identificação da questão central DO TEXTO, que fala exatamente dessa 
‘ousadia’ de sair do lugar confortável do ‘emprego’ e alçar novos voos. Tanto é verdade, 
que o exemplo utilizado materializa a questão central. Em nenhum momento a questão 
buscou nas alternativas transcrições literais do texto, até porque o que se avalia é a 
interpretação. 

O candidato simplesmente alega que nem todas as pessoas buscam novo emprego, o 
que de fato não sustenta qualquer contestação, até porque no enunciado tem-se claro 
que o que se busca é a identificação da questão central do texto. 

 
 
Questão: 04 
Candidatos: MANUELA WEBERLING CARVALHO, RICARDO CERQUEIRA DOS 
SANTOS e RONALDO GOMES DOS SANTOS FILHO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: “Algumas tangíveis e concretas...” Dado o contexto em que foi empregada, 
a palavra “tangíveis” pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por 

a- Lineares  
b- Evidentes  
c- Admissíveis  
d- Inalcançáveis  

 
Como foi apresentado no enunciado da questão, a palavra é empregada em um contexto 
– admissível - nesse contexto NÃO se apresenta como resposta. Observa-se que a autora 
fala: algumas tangíveis E concretas... as outras possibilidades estão no campo da 
abstração, da subjetividade.  
 
As primeiras ‘possibilidades’ evidentes, claras até porque são também CONCRETAS. 
Admissível remete à possibilidade e não à certeza, de outro modo, à subjetividade, e não, 
à objetividade. 
Observa-se: 

Ao contrário, é constituída de muitas possibilidades. Algumas tangíveis e concretas, 
outras definidas por coisas que fazemos e pelo meio onde vivemos, e outras que existem 
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apenas na especulação de um futuro potencial e dos sonhos pessoais. É preciso estar 
sempre atento a tudo isso e de olho nas oportunidades”, afirma. 
 
 
Questão: 05 
Candidatos: CARLOS WESLEY DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: São recursos discursivos utilizados na argumentação, EXCETO: 

a- Exemplificação 
b- Intertextualidade 
c- Citação 
d- Conceituação 

O texto não utiliza da conceituação como recurso discursivo. A passagem do texto: ... 
Hermínia Ibarra, professora de comportamento empresarial em Fontainebleau, na França, 
explica que, para ter satisfação, é preciso haver identificação com o trabalho. “Mas ela 
não é um tesouro escondido no fundo de cada um, esperando para ser descoberto. Ao 
contrário, é constituída de muitas possibilidades. Algumas tangíveis e concretas, outras 
definidas por coisas que fazemos e pelo meio onde vivemos, e outras que existem apenas 
na especulação de um futuro potencial e dos sonhos pessoais. É preciso estar sempre 
atento a tudo isso e de olho nas oportunidades” NÃO constitui um conceito, mas sim uma 
citação que corresponde a fala da autora, e portanto, a uma avaliação do que para ela 
possa ser satisfação.  

 
Questão: 06 
Candidatos: MANUELA WEBERLING CARVALHO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Esse momento normalmente acontece, segundo a psicóloga empresarial 
Márcia Coimbra, quando o profissional decide pautar sua trajetória no trabalho tendo em 
vista desejos pessoais. Além de trazer mais bem-estar quando são efetivamente 
realizadas, as transições profissionais ainda podem ser encaradas como uma 
possibilidade de autodescoberta, de reconhecimento da própria identidade. 
 
Considerando o fragmento acima, julgue as assertivas como VERDADEIRAS ou FALSAS: 

I- O pronome “esse” refere-se ao momento em que o profissional decide pautar sua 
trajetória em desejos pessoais. 

II- O termo “sua trajetória” é objeto indireto da locução verbal “decide pautar”. 
III- A conjunção “quando” estabelece no período uma relação temporal. 
IV- O termo “além de” sugere o acréscimo de um argumento decisivo na construção da 

argumentação. 
V- A expressão “ainda podem ser encaradas” sugere incerteza. 
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São VERDADEIRAS: 

a- I, II e IV 
b- II, III e V 
c- III, IV e V 
d- II, IV e V 

 

Se considerado os aspectos verbais (Gramática Descritiva de Mário Perini, bem como 
José de Nicola e Ulisses) tem-se que a forma verbal ‘podem ser’ apresenta um valor 
imperfectivo, o que sugere a não certeza, já que a mesma aponta para possibilidade, 
incerteza, de outro modo, o processo de ‘encarar’ pode ser, mas não é. NÃO FOI 
SOLICITADO NA QUESTÃO O VALOR DISCURSIVO DO ENUNCIADO, MAS O VALOR 
SEMÂNTIVO DA FORMA VERBAL. 

 
Questão: 07 
Candidatos: FABIANA ALVES DE SOUZA e RONALDO GOMES DOS SANTOS FILHO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: “Mas ela não é um tesouro escondido no fundo de cada um, esperando 
para ser descoberto. Ao contrário, é constituída de muitas possibilidades. Algumas 
tangíveis e concretas, outras definidas por coisas que fazemos e pelo meio onde vivemos, 
e outras que existem apenas na especulação de um futuro potencial e dos sonhos 
pessoais”. 
Os pronomes destacados retomam, na ordem em que aparecem no texto 
 

a- Identificação, satisfação, possibilidades. 
b- Satisfação, possibilidades, possibilidades. 
c- Identificação, possibilidade, possibilidades. 
d- Satisfação, identificação, possibilidades. 

 
A questão não visa à classificação dos pronomes como pessoais e/ou indefinidos, mas 
sim, a identificação do termo referente, ou seja, o termo citado anteriormente a quem o 
pronome referencia. 

 
Questão: 10 
Candidatos: CARLOS WESLEY DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Em 1999, ela pediu exoneração do cargo que ocupava na prefeitura, para 
batalhar emprego em uma empresa privada. Mas ainda não era o que ela queria. Depois 



 

CONCURSO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA 
EDITAL 001/2015 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

de seis anos trabalhando na MBR como gerente de produção, decidiu respeitar o que 
ditava sua personalidade. 
 
Julgue as assertivas como VERDADEIRAS ou FALSAS: 
 

I- Passando a oração “ela pediu a exoneração do cargo” para voz passiva, obtém-se 
“pediram-se a exoneração do cargo. 

II- A conjunção “mas” pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, pela conjunção 
"entretanto”. 

III- No fragmento acima há a ocorrência de uso do ‘que’ três vezes. No primeiro uso, 
tem-se que a sua função seja de conjunção integrante, ao passo que nas duas 
outras, o ‘que’ assume a função de pronome relativo. 

IV- O ‘o’ destacado em duas das ocorrências do uso do ‘que’ exerce a função de 
pronome demonstrativo. 

V- No terceiro período do fragmento acima, a vírgula foi usada para isolar uma oração 
adverbial temporal. 

 
São VERDADEIRAS: 

a- I, II e III 
b- I, II, III e V 
c- III, IV e V 
d- II, IV e V 

 
“Passando a oração “ela pediu a exoneração do cargo” para voz passiva, obtém-se 
“pediram-se a exoneração do cargo”  
A assertiva tematiza as vozes verbais, cabendo ao candidato avaliar a transposição para 
voz passiva como adequada ou inadequada. É sabido que temos a passiva sintética e a 
passiva analítica, entretanto, isso não entra no mérito da questão. Pressupõe-se que o 
candidato tenha conhecimento das duas e saiba avaliar a adequação quanto ao uso das 
vozes verbais. 
 
Questão: 11 
Candidatos: ELISIA CELESTE DA SILVA OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: “Na maioria das carreiras bem-sucedidas, segundo a autora, sempre existe 
um processo de tentativa e erro, de aprender fazendo, em que a experiência do aqui e 
agora ajuda a desenvolver as ideias sobre o que é plausível (e desejável) para o futuro, 
para a mudança”. 
A palavra destacada é formada por 
 

a- Derivação regressiva 
b- Derivação imprópria 
c- Justaposição 
d- Derivação parassintética 
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Segundo a recorrente a palavra ‘aqui’ não mudou de classe gramatical, o que NÃO é 
verdade, na medida em que o advérbio foi substantivado pela anteposição do artigo. 

 

Questão: 13 
Candidatos: RICARDO CERQUEIRA DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Em cada alternativa abaixo, os pares de palavras são acentuados pela mesma 
regra, apresentando exceção a alternativa: 

 
a- Próximo, parábola 
b- História, necessário 
c- Saída, feiúra  
d- Além, parabéns 

 
É certo que a palavra feiura perde o acento gráfico com o novo acordo ortográfico. 
Entretanto, isso não vem ao mérito, a questão solicita a identificação de palavras que 
NÃO são acentuadas pela mesma regra de acentuação.  
Na letra A, temos duas proparoxítonas, B duas paroxítonas terminadas em ditongo 
crescente, D oxítonas terminadas em ‘em, ens’, assim, tem-se que a alternativa que 
apresenta exceção é a letra C. 
 
 As palavras saída e feiura se diferem exatamente pela mudança na regra: na acentuação 
dos hiatos, mantemos a regra que institui o acento gráfico no i ou u tônicos quando 
formam sílabas sozinhos ou seguidos de s, entretanto, quando antes deles temos um 
ditongo, elimina-se o acento gráfico. 

 

 
Questão: 14 
Candidatos: FABIANA ALVES DE SOUZA. 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: “Com o marido e o irmão, ela abriu uma fábrica de pães e hoje colhe frutos 
de sua coragem e determinação. “Estou feliz como nunca me senti em toda a minha vida 
profissional”, completa. 

 
Quanto à morfologia, assinale a alternativa que classifique CORRETAMENTE os termos 
sublinhados: 

 
a- Pronome adjetivo, adjetivo, adjetivo, advérbio, preposição, adjetivo. 
b- Pronome substantivo, substantivo, adjetivo, advérbio, preposição, adjetivo. 
c- Pronome adjetivo, substantivo, adjetivo, advérbio, conjunção, substantivo. 
d- Pronome substantivo, substantivo, adjetivo, advérbio, conjunção, substantivo. 
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Existe uma flutuação entre o substantivo e o adjetivo que exige que a classificação se 
faça no contexto. Quando falo “o diplomata mexicano saiu”, temos que diplomata, por ser 
determinado, é substantivo e mexicano caracteriza-o, exercendo a função de adjetivo. Em 
“O mexicano diplomata saiu”, tem-se exatamente o contrário, mexicano é o substantivo e 
diplomata, o adjetivo. 
 
No contexto da questão em tela, ‘profissional’ se refere à palavra, vida, caracterizando-a, 
não é uma vida estudantil, ou conjugal, é PROFISSIONAL, portanto, função adjetiva. 
 
 
 
Questão: 22 
Candidatos: DANIEL SOARES BRANDÃO E MARKUS LEVI. 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A alternativa d) -2 ∈∈∈∈ (-6, -2) é a resposta correta, pois, os parênteses 
indicam que os extremos -6 e -2 não pertencem ao intervalo, logo -2 ∉∉∉∉ (-6, -2). 

 
Questão: 24 
Candidatos: RONALDO GOMES DOS SANTOS FILHO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A alternativa está correta, pois: 
Os valores reais de X para os quais F (x) = -x2 + x + 2 se anula, são: 
 
 F (x) = 0 (anula) 
 
 -x2 + x + 2 = 0, então a= -1, b= 1e c =2. 
 

∆= (b2) - 4 * (a) *c                 

∆= (12) - 4 * (-1) *2              logo,   e    

∆= 1 + 8 
 
∆= 9                                                   
 
 Portanto, os valores de X para os quais F (x) = -x2 + x + 2 se anula, são -1 ou 2 , letra A. 
  

 
Questão: 25 
Candidatos: RONALDO GOMES DOS SANTOS FILHO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
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Justificativa: Essa questão não aborda logaritmo, e sim, função exponencial, que é um 
dos itens que constam no edital. Resolução abaixo. 

  

 

 

 

 

, logo .  Portanto, a resposta correta é a letra B. 

Obs.: A questão está correta e a matéria está no edital. 
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CARGO: AUXILIAR DE COPA E COZINHA 

 

Questão: 06 
Candidatos: NORMALICE CÉSAR VIEIRA HAYGE 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: As palavras sublinhadas no texto acima, sugerem 

a. Uma orientação 
b. Um pedido 
c. Um desejo 
d. Uma possibilidade 

 
De fato o imperativo pode sugerir uma ordem, um pedido, ou uma sugestão, como 
fundamentam os candidatos, ENTRETANTO, há que se considerar que a questão tem um 
texto como referência e as palavras foram sublinhadas ‘no texto acima’. O texto traz como 
título ‘Outras dicas para uma vida saudável’, nesse contexto, os verbos sublinhados 
sugerem orientação. 
 
 
Questão: 11 
Candidatos: CLEUDES PEREIRA SANTANA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 15 
Candidatos: PATRICIA RAMOS LYRIO SENA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Assinale a alternativa em que todas as palavras foram acentuadas 
corretamente: 
 

a- Próprio- cadáver 
b- Vêem- ninguém 
c- Feiúra- hífens 
d- Saúde - Lú 

 
A candidata alega que a questão apresenta duas respostas, considerando a alternativa D 
como correta, assim, afirma que a questão apresenta duas respostas, A e D. 
 
Isso não procede uma vez que monossílabos tônicos são acentuados quando terminados 
em a, e, o, seguidos ou não de S. Portanto, Lu não deveria ser acentuado. 
 
 
Questão: 21 
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Candidatos: IVONNE SANTOS SANTANA, JACIARA FERREIRA DOS SANTOS e 
PATRICIA RAMOS LYRIO SENA. 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “A”. As alternativas repetidas não influenciam 
no resultado da questão. 
 
 
Questão: 25 
Candidatos: CAMILA RIBEIRO DE ALMEIDA SANTOS e NORMALICE CÉSAR VIEIRA 
HAYGE. 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 37 
Candidatos: IVONNE SANTOS SANTANA e PATRICIA RAMOS LYRIO SENA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: 
 
Calcule: 
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INTÉRPRETE EM LINGUAGEM DE SINAIS – LIBRAS 

 

Questão: 19 
Candidata: LUDIMILA MOREIRA DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Substituindo-se o segmento em destaque pelo colocado entre parênteses 
ao final da frase, o verbo que deverá manter-se no singular está em: 
 
a. Havia muita gente no corredor. (muitas pessoas) 
b. Chegou a encomenda para a festa. (os doces e salgados) 
c. Assim pensava o ditador. (grandes filósofos da história) 
d. O deputado saiu de mansinho. (Os deputados do PT) 
 
A fundamentação apresentada pela candidata não entra no mérito da questão que solicita 
concordância verbal e não conjugação verbal. 
 
 
Questão: 26 
Candidata: LUDIMILA MOREIRA DOS SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 36 
Candidata: LUDIMILA MOREIRA DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O argumento da candidata é infundado, uma vez que na questão não há 
menção de metodologias de ensino de segunda língua, e sim, por qual motivo o professor 
deve ensinar a Língua Portuguesa como segunda língua para o aluno surdo, que segundo 
a Lei n. 10.436/2002, a Libras não substitui a modalidade escrita da Língua Portuguesa e 
de acordo com o Decreto n. 5.626/2005 no capítulo IV parágrafo primeiro: “para garantir o 
atendimento educacional especializado e o acesso previsto no caput, as instituições 
federais de ensino devem: 
c) o ensino da Língua Portuguesa, como segunda língua para pessoas surdas; 
II - ofertar, obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino da Libras e também da 
Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos”. 
Portanto, a resposta correta é a letra “d”, conforme divulgado no gabarito e não a letra “a”, 
conforme argumentos da candidata, pois a Língua Portuguesa não é aprendida pelo aluno 
surdo de forma espontânea e sim, como a própria candidata afirma, o aluno surdo 
aprende a Língua Portuguesa por um processo formal de aprendizagem.  
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CARGO: GARÇOM 

 
Questão: 06 
Candidatos: ADRIANA REIS DE OLIVEIRA DOS SANTOS, AIRAN DOS SANTOS 
ARAJO MACÊDO e MIKAIL ANDRICH. 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: As palavras sublinhadas no texto acima, sugerem 

a- Uma orientação 
b- Um pedido 
c- Um desejo 
d- Uma possibilidade 

 
De fato o imperativo pode sugerir uma ordem, um pedido, ou uma sugestão, como 
fundamentam os candidatos, ENTRETANTO, há que se considerar que a questão tem um 
texto como referência e as palavras foram sublinhadas ‘no texto acima’. O texto traz como 
título ‘Outras dicas para uma vida saudável’, nesse contexto, os verbos sublinhados 
sugerem orientação. 
 
 
Questão: 07 
Candidatos: AIRAN DOS SANTOS ARAJO MACÊDO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: As formas verbais sublinhadas estão no modo 
 

a. Indicativo 
b. Subjuntivo 
c. Imperativo 
d. Indicativo e subjuntivo 

 
O candidato alega que as formas verbais destacadas ‘pratique, evite, pare e interrompa’ 
não estão no modo imperativo, o que NÃO é verdade. A fundamentação apresentada 
NÃO procede. 

 
 
Questão: 17 
Candidatos: ELIENE DA SILVA BASTOS e LUCINEIDE SILVA BASTOS 

Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital subitem 17.2 letra b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
 
 



 

CONCURSO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA 
EDITAL 001/2015 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

Questão: 18 
Candidatos: VALDEMAR NETO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A palavra “Churrasqueira” tem:  

a. 13 letras e 8 fonemas 
b. 10 letras e 10 fonemas 
c. 10 letras e 13 fonemas 
d. 13 letras e 10 fonemas 

O candidato alega que o conteúdo da questão não está no programa. De fato, não 
aparece objetivamente descrito, mas aparece como conteúdo pressuposto. Se o 
programa apresenta ‘ortografia’, tem-se que os conceitos presentes na ortografia são, por 
exemplo, o fonema x ou dígrafo ch? O fonema /s/ - letras s, c, ç, e x ou dígrafos sc,sç,ss, 
xc e xs. (Pasquale & Ulisses), assim, não se pode ‘separar’ ortografia de fonologia já que 
a ortografia pressupõe o entendimento dos sons, sílabas e etc. 
 
 
Questão: 21 
Candidatos: THAISES SANTOS SANTANA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “A”. As alternativas repetidas não influenciam 
no resultado da questão. 
 

 
Questão: 25 
Candidatos: ANDRÉ DOS REIS SANTOS, ADRIANA REIS DE OLIVEIRA DOS 
SANTOS, ADRIANO JESUS DE QUEIROZ, ELIENE DA SILVA BASTOS, LUCINEIDE 
SILVA BASTOS, MIKAIL ANDRICH, RAFAEL HARRISSON SANTOS SILVA, REINAN 
SANTOS CARVALHO e SIVALDO BASTOS SILVA e VALDEMAR NETO. 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 31 
Candidatos: ANDRÉ DOS REIS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão envolve duas operações divisão e multiplicação. 
1200 / 6 = 200 x 2 = 400 
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Questão: 35 
Candidatos: MIKAIL ANDRICH 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: No número 213 encontramos 21 dezenas e 3 unidades. 
 
 
 
Questão: 37 
Candidatos: THAISES SANTOS SANTANA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: 

Calcule: 
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CARGO: MENSAGEIRO 

 
Questão: 21 
Candidato: MICHEL SANTOS SANTANA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 
 
Questão: 23 
Candidata: ELISÂNGELA PEREIRA LIMA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,6 mx 20 = 12 m 

 
 
 
 
Aplicando o teorema de Pitágoras, temos que =  h = 9 m 

OBS: O comprimento do degrau é a distância horizontal, todavia o comprimento da rampa 
é a hipotenusa do triângulo retângulo. 

 
 
 
 

                   Rampa 

 

h                                    15 m 

 

  0,6 m x 20 = 12 m 

                     Degrau 

 

                                            15 m ÷ 20 = 0,75 m 

 

                    60 cm = 0,6 m 



 

CONCURSO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA 
EDITAL 001/2015 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

Questão: 27 
Candidata: ELISÂNGELA PEREIRA LIMA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
 
Questão: 39 
Candidata: ELISÂNGELA PEREIRA LIMA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Na escola X cada bimestre vale 25,0 pontos. Certa turma de 40 alunos 
obteve-se as seguintes notas em matemática: 
 
Número de 
alunos 

4 6 2 5 10 11 2 

Notas 10,0 14,0 17,0 15,0 13,0 12,5 21,0 
 
Então é incorreto afirmar que: 
 
a) Essa turma é regular em matemática; 
b) A nota média da turma é de 13,56; 
c) A nota modal é de 12,5; 
d) 75% dos alunos tiraram nota abaixo de 60% do valor bimestral. 
 

Resposta: Letra D 

Montando o rol, temos: 

Notas 
( ) 

Nº de 
alunos ( ) 

    .  

10,0 4 4 10% 10% 40 

12,5 11 15 27,5% 37,5% 137,5 

13,0 10 25 25% 62,5% 130 

14,0 6 31 15% 77,5% 84 

15,0 5 36 12,5% 90% 75 

17,0 2 38 5% 95% 34 

21,0 2 40 5% 100% 42 
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SOMA 40  100%  542,5 

 

a)  

b) A nota média é  =  =  = 13.5625CORRETO.  

OBS: O símbolo  chama-se somatório. 

c) A nota modal é  = 12,5, pois a maior frequência é 11 alunos. CORRETO. 

d) 31 alunos tiveram nota abaixo de 15,0 que corresponde a 60% de 25,0, logo  = 

0,775 = 77,5% que é maior que 75%. INCORRETO. 
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CARGO: MOTORISTA 

 
Questão: 04 
Candidatos: ROBÉRIO REIS FIGUEIREDO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital subitem 17.2 letra b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
Questão: 17 
Candidatos: FRANCISCO ELDO ARAÚJO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão proposta está correta. Como o próprio candidato apresentou em 
recurso, de acordo o CTB, dentro das alternativas propostas o único veículo classificado 
como de passageiros era a bicicleta. 
 
 
Questão: 17 
Candidatos: ROBÉRIO REIS FIGUEIREDO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital subitem 17.2 letra b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
Questão: 18 
Candidatos: EDNNEY ROCHA MELO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão proposta está correta. Dentro do contexto em que a questão se 
apresenta é evidente tratar-se de temática relacionada ao trânsito. Assim sendo o 
problema apontado pelo candidato trata-se de erro de interpretação. 
 
 
Questão: 36 
Candidatos: ROBÉRIO REIS FIGUEIREDO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital subitem 17.2 letra b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
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Questão: 39 
Candidatos: CAZUZA HENRIQUE DE ARAÚJO SILVA e PAULO GEOVANE ALVES 
DOS SANTOS 

Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão proposta está correta, visto que a classe "C" dos extintores é 
responsável por extinguir incêndios de pane elétrica ou curto-circuitos. 
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CARGO: OFICIAL DE REPOGRAFIA 

 
 
Questão: 21 
Candidatos: ANDERSON NOLASCO SANTOS DANTAS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 
 
Questão: 26 
Candidatos: WESLEY CARVALHO DE SOUZA MACIEL 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Após 30 dias (x – 499,5). (1 + 0,11) = 499,5  x - 499,5 =  

Preço à vista x                             x = 450 + 499,5  x = R$949,50   Letra B 

Entrada  499,50 

Saldo devedor x – 499,50 

Taxa de juros  11% ou 0,11 
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CARGO: PROTOCOLISTA 

 

Questão: 04 
Candidatos: IASMINE MENEZES PASSINHO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: “Quase todos estavam fechados ou não tinham ainda leite ou pão”. 
 
Considerando o período acima apresentado, julgue as assertivas como VERDADEIRAS 
ou FALSAS. 
 

I- A palavra ‘todos’ retoma a palavra ‘cafés’ no período anterior 
II- As formas verbais desse período apresentam tempos diferentes. 
III- A palavra ‘fechados’ é um advérbio. 
IV- A palavra pão pertence à mesma classe gramatical que a palavra ‘leite’. 

 
São VERDADEIRAS: 
 

a- I, II e III 
b- I e IV 
c- I, III e IV 
d- II e IV 

Não se pode afirmar que a palavra ‘fechados’ exerça função de advérbio. O advérbio é 
uma classe de palavras da categoria ‘invariáveis’, ou seja, não apresentam flexão de 
número, nem gênero.  

A palavra ‘fechados’, adjetivo, está no plural e se refere a cafés. Caso se referisse a uma 
palavra feminina no singular, como por exemplo, lanchonete, ficaria ‘fechada’, se a 
palavra ainda estivesse no plural, lanchonetes, ficaria ‘fechadas’. Tal flexão confirma a 
categoria de análise ‘adjetivo’ para a palavra ‘fechados’. 

Não se poderia aceitar a alternativa D como correta na medida em que os verbos do 
período estão flexionados no mesmo tempo e modo verbais. Ademais, a retomada de 
cafés é semântica, já que no período anterior a palavra estava no singular, mas no 
período em análise só se pode dizer que ‘estavam quase todos fechados ou não tinham 
café e leite’ se referiam a estabelecimentos dessa natureza – cafés. 
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Questão: 21 
Candidatos: LEIDE COSTA PEREIRA, MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO e SAULO DE 
TARSO SANTOS FERREIRA. 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 
 
Questão: 26 
Candidatos: MARIVALDO DA SILVA SANTOS e SAULO DE TARSO SANTOS 
FERREIRA. 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Após 30 dias (x – 499,5). (1 + 0,11) = 499,5  x - 499,5 =  

Preço à vista x                             x = 450 + 499,5  x = R$949,50   Letra B 

Entrada  499,50 

Saldo devedor x – 499,50 

Taxa de juros  11% ou 0,11 

 
 
Questão: 27 
Candidatos: MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO e SAULO DE TARSO SANTOS 
FERREIRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
 
Questão: 34 
Candidatos: MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Todas são falsas, não apenas a II. 
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CARGO: RECEPCIONISTA 

 
Questão: 02 
Candidato: WAGNR FREITAS SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Sobre o texto, NÃO é correto afirmar: 

a- Apresenta-se como uma narrativa curta, com fundo humorístico. 
b- Predomina no texto a narração com a presença de aspectos descritivos. 
c- Nota-se que o narrador apenas observa os fatos para narrá-los, não participando da ação 

apresentada. 
d- Predomina a linguagem padrão, entretanto, sem rebuscamentos. 

O candidato alega que a resposta apresenta duas respostas, afirmando não haver 
descrição no texto, o que não é verdade, pois o texto já se inicia com descrição: 
‘Primeiras horas do dia claro’, havendo várias outras passagens, como,... havia um casal, 
aos beijos. As garrafas vazias (de cerveja) eram quatro sobre a mesa e seis sob. 

 
 
Questão: 04 
Candidata: KAREN MARIANA FERREIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: “Quase todos estavam fechados ou não tinham ainda leite ou pão”. 
 
Considerando o período acima apresentado, julgue as assertivas como VERDADEIRAS 
ou FALSAS. 
 

I. A palavra ‘todos’ retoma a palavra ‘cafés’ no período anterior 
II. As formas verbais desse período apresentam tempos diferentes. 

III. A palavra ‘fechados’ é um advérbio. 
IV. A palavra pão pertence à mesma classe gramatical que a palavra ‘leite’. 

 
São VERDADEIRAS: 
 

a. I, II e III 
b. I e IV 
c. I, III e IV 
d. II e IV 

 

Não se pode afirmar que a palavra ‘fechados’ exerça função de advérbio. O advérbio é 
uma classe de palavras da categoria ‘invariáveis’, ou seja, não apresentam flexão de 
número, nem gênero.  
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A palavra ‘fechados’, adjetivo, está no plural e se refere a cafés. Caso se referisse a uma 
palavra feminina no singular, como por exemplo, lanchonete, ficaria ‘fechada’, se a 
palavra ainda estivesse no plural, lanchonetes, ficaria ‘fechadas’. Tal flexão confirma a 
categoria de análise ‘adjetivo’ para a palavra ‘fechados’. 

Não se poderia aceitar a alternativa D como correta na medida em que os verbos do 
período estão flexionados no mesmo tempo e modo verbais. Ademais, a retomada de 
cafés é semântica, já que no período anterior a palavra estava no singular, mas no 
período em análise só se pode dizer que ‘estavam quase todos fechados ou não tinham 
café e leite’ se referiam a estabelecimentos dessa natureza – cafés. 

 
 
Questão: 07 
Candidatos: KAREN MARIANA FERREIRA e WAGNR FREITAS SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não se recusa um vinho maduro, sejam quais forem às circunstâncias. 
Transpondo-se a forma verbal em destaque para a voz ativa, obtém-se a forma. 
 

a- É recusado 
b- Foi recusado 
c- Recusam 
d- Recusam-se. 

O verbo ‘recusar’ está na passiva sintética. Transpondo para passiva analítica, obtém-se 
– um vinho maduro não é recusado. Entretanto, solicita-se a forma verbal da voz ATIVA. 
Considerando que não se tem o agente da passiva e, portanto, nem sujeito na voz ativa, a 
forma verbal correta é ‘recusam’. 

 
 
Questão: 09 
Candidata: KAREN MARIANA FERREIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Em dado momento, entraram dois rapazes e pediram aguardente no balcão. 

Quanto à transitividade, os verbos sublinhados no período se classificam, respectivamente em: 

a- Intransitivo, Transitivo direto 
b- Transitivo direto, transitivo direto. 
c- Intransitivo, intransitivo. 
d- Transitivo indireto, intransitivo. 

A candidata não apresentou contestação, nem mesmo fundamentou sua análise. 
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Questão: 13 
Candidata: KAREN MARIANA FERREIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: 

Não se recusa um vinho maduro, sejam quais forem as circunstâncias. Aceitamo-lo. 

O pronome destacado exerce a função sintática de: 

a- Adjunto adnominal. 
b- Sujeito. 
c- Objeto direto. 
d- Objeto indireto. 

A candidata apresentou contestação cuja fundamentação não tematiza o objeto de 
análise da questão. 

 
 
Questão: 15 
Candidata: EDNALDO SANTOS DE JESUS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Em que lacuna empregaríamos crase? 
a) Márcia esteve, ___ noite, numa reunião de família.  
b) Voltei ___ casa triste e abatida.  
c) A professora referia-se ___ quaisquer alunos. 
d) Estamos trabalhando aqui ___ vinte anos. 

Não se usa crase antes das palavras Terra e Casa! Essa é uma regra! O Uso da crase 
antes dessas palavras só ocorre quando elas vêm especificadas, como por exemplo, 
chegou cedo à casa da patroa, ou, vou à terra dos meus avós. 

 
Questão: 21 
Candidatos: EMILE MAGALHÃES, IARA ALVES SANTOS SILVA, JOSE MILTON 
SENA FILHO, OLGA VELOSO SANTOS e SILVANA ALMEIDA CARDOSO 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 
Questão: 23 
Candidata: JOSÉ MILTON SENA FILHO e SILVANA ALMEIDA CARDOSO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
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0,6 mx 20 = 12 m 

 
 
 

Aplicando o teorema de Pitágoras, temos que =  h = 9 m 

OBS: O comprimento do degrau é a distância horizontal, todavia o comprimento da rampa 
é a hipotenusa do triângulo retângulo. 

 
Questão: 25 
Candidato: JOSÉ MILTON SENA FILHO e KAREN MARIANA FERREIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 
 
                       CONCURSO RECEPCIONISTA RECURSO 

      –          6pessoas ----------------          144kg ------------------ 30 dias       

                        X         ----------                 192 kg------------------               24 dias 

 

 

 

                   Rampa 

 

h                                    15 m 

 

  0,6 m x 20 = 12 m 

                     Degrau 

 

                                            15 m ÷ 20 = 0,75 m 

 

                    60 cm = 0,6 m 
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  =  .          x =10 pessoas          10 - 6 = 4 visitantes 

         OBS: Havia 6 pessoas na casa, com a chegada de 4 parentes, completou-se 10. 

 
 
 
Questão: 26  
Candidato: IARA ALVES SANTOS SILVA, JOSÉ MILTON SENA FILHO, LIVEA AIANE 
PINHEIRO e SILVANA ALMEIDA CARDOSO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Após 30 dias (x – 499,5). ( 1 + 0,11) = 499,5  x - 499,5 =  

Preço à vista x                             x = 450 + 499,5  x = R$949,50   Letra B 

Entrada  499,50 

Saldo devedor x – 499,50 

Taxa de juros  11% ou 0,11 
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CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
Questão: 02 
Candidatos: ANA CLÁUDIA SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Para a autora, a mudança no mundo do trabalho: 
 

a- Deve acontecer sempre, desde traga segurança e estabilidade ao empregado. 
b- Gera sempre muita insegurança. 
c- Pode representar uma possibilidade de autodescoberta e de reconhecimento da própria 

identidade. 
d- Constitui um processo de tentativa e erro, de aprender fazendo, que desafia o indivíduo 

e o promove. 

As alternativas A e B fogem ao texto e a C tem como referência ‘carreiras bem sucedidas’ 
e não ‘a mudança no mundo do trabalho’. 

A questão é clara: Para a autora, A MUDANÇA NO MUNDO DO TRABALHO Pode representar 
uma possibilidade de autodescoberta e de reconhecimento da própria identidade.  

Outro aspecto a ser observado! A citação é uma manifestação da intertextualidade. Quando me 
aproprio da palavra do outro para fazer dela a minha palavra, o texto é meu, dialoga com o 
texto da citação, mas é de minha autoria. Assim, não faz sentido contestar dizendo que quem 
disse sobre ‘a possibilidade de autodescoberta e de reconhecimento ...’ ser a psicóloga. 

 
 
Questão: 03 
Candidatos: ANA CLÁUDIA SANTOS e HELEONORA FERREIRA DA SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A ideia defendida pela autora é 

a- No mundo profissional, o que mais determina o comportamento das pessoas é a 
estabilidade profissional. 

b- Novos projetos, desafios e insatisfações levam todas as pessoas a buscarem novo 
emprego ou até mesmo nova profissão. 

c- Para haver satisfação é necessário que haja identificação com o trabalho. 
d- A insatisfação gera a falta de produtividade e a consequente frustração. 

 Na alternativa B o verbo ‘Levar’ não mantém o sentido original do texto, que abaixo 
transcrevo: 

Ao longo da vida profissional, mais cedo ou mais tarde, todo mundo ensaia mudar de 
emprego ou de profissão em razão de novos projetos, desafios e insatisfações. 
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Alternativa B: Novos projetos, desafios e insatisfações levam todas as pessoas a 
buscarem novo emprego ou até mesmo nova profissão. 

Primeiramente é preciso considerar uma referência a Rodolfo Ilari, em seu livro 
“Semântica”: Não existem sinônimos perfeitos. Segundo, a questão tematiza a 
capacidade de identificação da questão central DO TEXTO, que fala exatamente dessa 
‘ousadia’ de sair do lugar confortável do ‘emprego’ e alçar novos voos. Tanto é verdade, 
que o exemplo utilizado materializa a questão central. Em nenhum momento a questão 
buscou nas alternativas transcrições literais do texto, até porque o que se avalia é a 
interpretação. 

Outra candidata simplesmente alega que nem todas as pessoas buscam novo emprego, o 
que de fato não sustenta qualquer contestação, até porque no enunciado tem-se claro 
que o que se busca é a identificação da questão central do texto. 

 
Questão: 22 
Candidatos: FELIPE MENDES CABRAL, IVAN ORNELAS CAMPOS e MÁRIO SÉRGIO 
SAMPAIO 

Recurso(s): DEFERIDO 

Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 36 
Candidatos: FELIPE MENDES CABRAL, SIBELE DE JESUS SANTOS, SUELY DAS 
NEVES SANTOS e EDUARDO DA SILVA PAIVA. 
Recurso(s): DEFERIDO 

Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 37 
Candidatos: HELEONORA FERREIRA DA SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 

Justificativa: Favor consultar NR.6.6.1. O uso do EPI deve ser exigido. A alternativa B 
afirma que deve exigir seu uso se houver algum risco para o empregado, portanto está 
errado. 
 
 
Questão: 39 
Candidatos: ANA CLÁUDIA SANTOS, BRENO PAIXÃO, FELIPE MENDES CABRAL, 
HELEONORA FERREIRA DA SILVA, IVAN ORNELAS CAMPOS, MÁRIO SÉRGIO 
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SAMPAIO, RAFAELA SANTOS LEITE, SIBELE DE JESUS SANTOS e SUELY DAS 
NEVES SANTOS. 
Recurso(s): DEFERIDO 

Justificativa: NULA 
 
 
 

Teófilo Otoni, 22 de Junho de 2015. 


