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JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO/PARA ALTERAÇÃO 
DE GABARITOS PRELIMINARES 

 
De acordo com o Edital Nº01/2010, que rege este Concurso Público, argumentações 

inconsistentes, extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a 
interposição, que contiverem questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados 
às normas previamente estipuladas em Edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, 
não terão respostas publicadas na Internet. 

Não serão computadas as questões não assinaladas na grade de respostas, nem as que 
contiverem mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 

 

 
                   

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (EXCETO CONTADOR) 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO 03 - MANTIDA. A questão pedia que fosse assinalada a alternativa cujas assertivas 
estejam incorretas. A assertiva I é incorreta, pois, além de postura humilde e paciente, é necessário 
ter despojamento, e educação (l. 07). A II também está incorreta, pois feedback não ocorre quando 
não se diz tudo na comunicação, deixando ao interlocutor o papel de completar o pensamento, mas 
sim quando não há um retorno na comunicação, ou seja, quando não há resposta (l.33-36). Já a 
assertiva III está correta, pois o processo de comunicação no ambiente de trabalho, apesar de 
inúmeras dicas, não é sempre bem sucedido, como pode ser visto nas linhas 37-40. As assertivas 
incorretas são, portanto I e II. 
 
QUESTÃO 04 - MANTIDA. Conotação é o fenômeno linguístico no qual as palavras evocam outras 
ideias, outras realidades (CEGALLA, 2007, p.13). Dessa forma, a única assertiva cuja frase é 
denotativa é a II, pois o verbo cortar não está no sentido convencional, pois não se cortam palavras. 
Todas as outras assertivas possuem frases denotativas, ou seja, o sentido é o real.  
  
QUESTÃO 05 - MANTIDA. De acordo com o texto, as palavras mensurar e ponderar não podem ser 
usadas uma pela outra, pois o sentido de cada enunciado é diferente. Em “as melhores formas de 
emitir mensagens e até tentamos mensurar os resultados das nossas ações”, mensurar significa 
determinar a medida dos resultados, medi-los. Já em “Isso faz o outro se lembrar da concorrência, 
refletir ........ suas reais necessidades, ponderar alternativas e tomar outra decisão”, ponderar indica 
examinar com atenção as alternativas, considerá-las. Não há, como pode ser visto, a possibilidade de 
substituição das palavras indicadas na assertiva. 
 
QUESTÃO 07 - MANTIDA. A questão 07 aborda o uso das aspas no texto. Na assertiva I, as aspas da 
linha 07 destacam a expressão “a coisa pega”, cujo sentido figurado (em que as palavras assumem um 
sentido mais afastado do significado fundamental) deve ser compreendido pelo leitor. Na assertiva II, o 
primeiro par de aspas da linha 37 marca uma outra voz no discurso, que é explicitada através da 
expressão “muitos dizem”. Já a assertiva III afirma que as aspas da linha 37 (1ª ocorrência) salientam 
a expressão palavra. Em relação ao uso da palavra expressão, faz-se necessário comentar que, em 
Linguística, entende-se expressão como aquilo que está dito, expresso na frase, independente de ser 
apenas uma palavra ou um conjunto de palavras. A palavra termo refere-se a elementos sintáticos da 
oração, o que não é abordado nessa questão. Todas as assertivas estão, portanto, corretas. 
 
QUESTÃO 08 - MANTIDA. As formas verbais fale, siga e  mantenha estão conjugadas na terceira 
pessoa do singular, no modo imperativo, que exprime ordem proibição, conselho ou pedido (CEGALLA, 
2007, p.195). Ao analisar a ocorrência dos verbos no texto, percebe-se que eles indicam um 
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aconselhamento ao comunicador, para que ele fale devagar, siga os conselhos de Salomão e mantenha 
seus parceiros informados. 
 
QUESTÃO 09 - MANTIDA. Em relação aos afixos sublinhados da questão 09, estão corretamente 
identificados os afixos e seu significado na palavra as alternativas: a) -ismo é um sufixo que indica 
sistema religioso, como ocorre na palavra catecismo; b) inter- é um prefixo que indica ação recíproca, 
como em interlocutor; c) -mente é o único sufixo adverbial da língua portuguesa, como pode ser visto 
na palavra principalmente; d) -dor é um sufixo que pode indicar profissão, como ocorre na palavra 
vendedor. A única alternativa que não apresenta uma correta correspondência entre o afixo e seu 
significado na palavra é a alternativa (e), cujo prefixo in- não indica, na palavra invisível, conversão, e 
sim, negação. 
 
QUESTÃO 10 - MANTIDA. Após substituir o pronome Nós por Eu, sete outras alterações devem ser, 
obrigatoriamente, feitas para que se estabeleça a correta concordância do parágrafo (e não só do 
período), como pode ser visto abaixo: 
Eu, comunicador profissional, perco tempo estudando objetivos, público-alvo, as melhores formas de 
emitir mensagens e até tento mensurar os resultados das minhas ações. Mas me esqueço do básico: a 
comunicação entre humanos se processa entre humanos e está atrelada a defeitos e a virtudes. 
 
QUESTÃO 14 - MANTIDA. Em relação às propostas de alteração no texto, todas as assertivas 
provocariam mudanças em seu contexto de ocorrência. Na assertiva I, inerente significa que há uma 
dificuldade que, por natureza, está inseparavelmente ligada a grupos com objetivos comuns. Ela não 
pode ser substituída por bastante delicada, visto que essa expressão denota algo embaraçoso, mas 
que pode ser contornado, não algo que sempre ocorre, que é natural. Já a assertiva II, próximo não 
pode ser substituído por vizinho sem que haja alterações no contexto, pois enquanto a primeira 
palavra indica alguém que está perto, a segunda indica alguém que mora perto. A III assertiva 
também está incorreta, pois quem não se preocupa com a causa alheia, não se preocupa com o que 
não é seu, com o que é dos outros. Já não se preocupar com a causa aleatória significa não se 
preocupar com uma causa qualquer, que não é determinada. 
 
  LEGISLAÇÃO   
 
QUESTÃO 15 - MANTIDA. Segundo o art. 6º, I da Lei 6.500/07, o Presidente da PREVIRG somente 
será detentor de voto em caso de empate, sendo seu voto de caráter decisivo. Assim, a assertiva “I” 
da questão está errada.  
 
QUESTÃO 16 - MANTIDA. A alternativa correta é a letra “D”. 
O enunciado da questão traz a definição de “remuneração de contribuição”, ou seja, “o valor 
constituído pelo vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens percebidas pelo servidor 
estabelecidas em lei e os adicionais de caráter individual ou outras vantagens”. (grifo nosso) 
A Progressão Horizontal, a cada três anos incide sobre o vencimento básico inicial de cada categoria 
funcional (art. 93 da Lei 5.819/03). Ou seja, faz parte do “vencimento do cargo efetivo”. 
O parágrafo único do art. 93 é ainda mais claro: “Ao completar cada interstício de 3 (três) anos, o 
servidor terá fixado seu novo vencimento básico, de forma automática, independente de requerimento 
e sobre este incidirão todas as suas demais vantagens”. 
Assim, a Progressão Horizontal fixa um novo vencimento básico para o servidor e, sendo “vencimento 
básico”, enquadra-se na definição do art. 22 da Lei 6.500/07.  
Os parágrafos seguintes do próprio art. 22, (§1º, I, III, IV e VI, da Lei 6.500/07), excluem das 
alternativas “A”, “B”, “C” e “E”. 
Outrossim, a aplicação da Lei 5.819/03 neste processo seletivo encontra-se prevista no Edital do 
concurso. 
Nega-se provimento ao recurso. 
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QUESTÃO 17 - MANTIDA. O recorrente fundamenta seu recurso no disposto no art. 224 da Lei 
5.819/03. 
Contudo, de acordo com o artigo 76 da Lei Municipal nº 6.500/07, foram revogados os artigos 199, 
200, 201, 202, 203, 204, 205, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 e 239 (bem como seus respectivos 
parágrafos, incisos e alíneas) da Lei Municipal nº 5819/03. 
Portanto, o recurso foi pautado em artigo já revogado. 
Em contrapartida, o art. 31, §4º, II da Lei 6.500/07 traz todas as assertivas constantes na questão: 

“Art. 31. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 
de auxílio-doença, for considerado incapaz de readaptação para o exercício de seu cargo ou 
outro de atribuições e atividades compatíveis com a limitação que tenha sofrido, respeitada a 
habilitação exigida, e ser-lhe-á paga a partir da data do laudo médico-pericial que declarar a 
incapacidade e enquanto permanecer nessa condição. 
(...) 
§ 4º Equiparam-se ao acidente em serviço, para os efeitos desta Lei: 
(...) 
II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em 
conseqüência de: 
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de 
serviço; 
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada 
ao serviço; 
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro 
de serviço; 
d) ato de pessoa privada do uso da razão; e 
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de 
força maior.” (grifos nossos) 

 
Destaque-se que a interpretação da legislação aplicável é dever do candidato, não havendo obrigação 
de que se copie, na íntegra, o texto legal.  
O art. 31, §4º, II, “b” não exclui a ofensa física praticada por terceiro. Pelo contrário, menciona que 
qualquer ofensa física relacionada ao serviço, até mesmo as praticadas por terceiros, equipara-se a 
acidente de serviço. A assertiva “I” da questão está totalmente correta. 
Nega-se provimento ao recurso. 
 
QUESTÃO 18 - MANTIDA. O enunciado da questão é clara. Diz respeito ao salário maternidade à 
que faz jus a segurada da PREVIRG, instituição de Previdência dos Servidores de Rio Grande, que 
adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança. 
O próprio enunciado remete o candidato à aplicação da Lei 6.500/2007. 
A Constituição Federal menciona a licença à gestante (período em que a empregada gestante fica 
afastada do emprego sem prejuízo do mesmo e do salário). Não fala em salário maternidade (que é 
um benefício previdenciário). 
Sendo segurada da PREVIRG (e não do INSS), se aplica a legislação daquela instituição. 
A alternativa correta encontra abrigo no art. 36, § 5º, II da Lei 6.500/2007. 
 
QUESTÃO 21 - MANTIDA. Trata-se de interpretação errônea da questão. O enunciado requer como 
resposta a alternativa em que consta aquilo que NÃO poderá ser descontado dos benefícios pagos aos 
segurados e seus dependentes. 
Se o art. 62, § 1º da lei 5.819/03 reza que poderá haver desconto em folha de até 20% do 
vencimento líquido, obviamente, o desconto de 30% não pode ser realizado. 
Assim, a alternativa “D” é a correta, ou seja, não poderão ser descontados dos benefícios pagos aos 
segurados e aos dependentes os valores devidos a terceiros até o limite de 30% simplesmente porque 
a norma estabelece que o limite é 20%. 



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE 

 PREVIDENCIA DO RIO GRANDE - PREVIRG  

CONCURSO PÚBLICO 01/2010 
 

 

 4 

 

 

Outrossim, o caput do art. 62 da Lei 5.819/03, e os §§ 2º e 3º não limitam nem mencionam o tipo de 
dívida com o Município que não pode ser descontada. Apenas trata da forma como aqueles débitos 
específicos deverão ser realizados. Ademais, dívidas entre o servidor e o Município sempre serão 
decorrentes de lei ou ordem judicial. Como órgão público, não pode cobrar algo de alguém, senão em 
virtude de lei ou determinação judicial. 
O art. 65 da Lei 6.500/2007, exclui as demais alternativas. 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  
 
  PROCURADOR 
 
QUESTÃO 25 - MANTIDA. Expressamente prevista na parte final do 3.o parágrafo na página 80 item 
3.3.12 Razoabilidade e proporcionalidade – Direito Administrativo – 23 edição – 2010 – Maria Sylvia 
Zanella Di Pietro – Editora Atlas, obra indicada dentre as bibliografias. 
 
QUESTÃO 27 - MANTIDA. Expressamente previsto no 3.o parágrafo, página 131, item 1.1 Limitações 
do poder de tributar em normas infraconstitucionais - Direito Tributário Brasileiro – 16 edição – 2010 – 
Luciano Amaro – Editora Saraiva e no art. 155, parágrafo 2.o, XII letra g da Constituição Federal, obra 
indicada dentre as bibliografias. 
 
QUESTÃO 28 - MANTIDA. Expressamente previsto no último parágrafo, página 179 item 7.6 
Exclusão da responsabilidade pelo descumprimento da lei – Curso de Direito Tributário – 31 edição - 
2010 – Hugo de Brito Machado – Malheiros Editores, obra indicada dentre as bibliografias. 
 
QUESTÃO 30 - MANTIDA. Expressamente previsto no parágrafo 4.o parágrafo, página 438 item 1. A 
interpretação das normas jurídicas A) interpretação quanto às fontes – Curso de Direito Constitucional 
– 25 Edição – 2010 – Paulo Bonavides -  Malheiros Editores, obra indicada dentre as bibliografias. 
 
QUESTÃO 33 - MANTIDA. A questão propõe a  análise da sistemática adotada pelo Código Civil, 
referente a morte e a declaração de ausência. O candidato recorre trazendo a alegação de que a 
alternativa “e” também estaria correta., com fundamento no disposto no art. 7º, I, do Código Civil. No 
entanto o referido texto se mostra exatamente contrário ao texto da alternativa. Questão mantida. 
  
QUESTÃO 37 - MANTIDA. O recurso ataca a questão em função da existência da súmula nº 381 do 
Superior Tribunal de Justiça. Esta súmula não prejudica a questão, que propõe a análise de matéria 
disposta em texto expresso de lei, específico, e que não recebe a incidência deste enunciado. Questão 
mantida. 
  
QUESTÃO 39 - MANTIDA. O recurso critica a alternativa “a” apontada como correta. Os argumentos 
trazidos pelo recorrente não se mostram suficientes para retirar o acerto da afirmação contida na 
alternativa. Questão mantida.  
 
QUESTÃO 40 - MANTIDA. A questão solicita a indicação da alternativa incorreta sobre Direito 
Falimentar. No caso a alternativa “b” apresenta afirmação incorreta, pois não pode haver a  conversão 
da execução singular em processo falimentar, uma vez que este possui procedimento próprio e 
especial. Frente a ocorrência de execução frustrada caberá ao credor apresentar pedido de falência no 
juízo próprio, acompanhado de prova da execução frustada. Questão mantida. 
 

 
MÉDICO PERITO 

 
Não houve recursos interpostos. 

 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE 

 PREVIDENCIA DO RIO GRANDE - PREVIRG  

CONCURSO PÚBLICO 01/2010 
 

 

 5 

 

 

ASSISTENTE SOCIAL 
 

Não houve recursos interpostos. 
 
 

CONTADOR 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Não houve recursos interpostos 
 

INFORMÁTICA 
 
Não houve recursos interpostos 
 

LEGISLAÇÃO 
Não houve recursos interpostos 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
 
QUESTÃO 34 - ANULADA. A questão trata dos sistemas utilizados no processo de escrituração das 
entidades públicas e está plenamente em consonância com a bibliografia indicada (SLOMSKI, Valmor, 
Manual de Contabilidade Pública. 2ª Edição. São Paulo: Atlas, 2003 – páginas 33 a 36). A indicação 
bibliográfica do Edital inclui as portarias emanadas da Secretaria do Tesouro Nacional - STN vigentes 
na data editalícia. A Portaria STN nº 751/2009, em vigor naquela data, altera os sistemas da 
contabilidade pública, facultativamente a partir de 2010 e obrigatoriamente a partir de 2012. Portanto, 
a nova estrutura dos planos de contas dos entes públicos ainda não é de aplicação obrigatória. 
Entretanto, como a referida Portaria já estava em vigor na data do edital e isto poderia confundir os 
candidatos do concurso, em nome da justiça para com todos os concorrentes do certame, somos de 
opinião que a questão deva ser ANULADA. 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO 08 - MANTIDA. Em relação à frase “Um dos autores mais conhecidos dessa área é o 
médico hindu Deepak Chopra”, não se pode afirmar que Chopra é o mais conhecido médico hindu, mas 
que ele é um dos autores mais conhecidos de sua área de especialidade. É importante observar que a 
questão refere-se somente à frase, e não a todo texto. 
 
 

INFORMÁTICA 
 
Não houve recursos interpostos. 
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LEGISLAÇÃO 

 
QUESTÃO 24 - ALTERADO O GABARITO DE ALTERNATIVA “E” PARA ALTERNATIVA “D”. A 
alternativa correta é a letra “D”, de acordo com o art. 248 da Lei 5.819/03. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
 
QUESTÃO 27 - MANTIDA. A estrutura básica do patrimônio é A – P = PL, ou seja, Ativo menos 
Passivo é igual ao Patrimônio Líquido. O passivo das entidades é composto pelas obrigações 
conversíveis em moeda, ou seja, o que a empresa deve a terceiros. Portanto, de acordo com os dados 
da questão, as contas que compõem o Passivo são Empréstimos Bancários (R$ 12.300,00) e Duplicatas 
a Pagar (R$ 45.600,00), o que resulta num montante de R$ 57.900,00, valor este que consta na 
alternativa A. Deste modo deve ser mantido o gabarito já publicado. 
 
QUESTÃO 32 - MANTIDA. O enunciado da questão traz a hipótese em que, “determinada entidade, 
no ano de 2009, tenha adquirido dois bens para integrar o seu imobilizado. Ambos foram postos em 
uso na mesma data em que foram adquiridos, sendo que o primeiro bem foi comprado no dia primeiro 
de abril, pelo valor de R$ 23.400,00; o segundo, no dia primeiro de julho, ao custo de R$ 87.600,00. 
As duas compras foram feitas à vista, pagas com cheque. A empresa contabilizou a depreciação 
mensalmente, aplicando a taxa anual de 10% para o primeiro bem e 8% para o segundo.” De acordo 
com o enunciado, portanto, o total da depreciação do período dado foi de R$ 5.259,00. Este valor foi o 
quanto reduziu o ativo da empresa, pois os valores das aquisições, ambos à vista, não alteraram o 
montante do ativo, pois houve o ingresso dos bens, no mesmo valor do desembolso. Portanto, o 
gabarito publicado (letra A) está correto. 
 
QUESTÃO 33 - MANTIDA. A questão trata da natureza do saldo das contas, colocando algumas 
afirmativas sobre o tema como opções para a escolha da única correta. Sabendo-se que as contas de 
receita possuem saldo credor e as de despesa, saldo devedor, bem como, levando-se em conta que as 
contas de ativo e de passivo podem saldos invertidos (por exemplo: Depreciação Acumulada e Ações 
em Tesouraria), conclui-se que a única alternativa correta é a que afirma que o Patrimônio Líquido 
nem sempre possui saldo credor, pois, basta que os prejuízos acumulados suplantem o montante das 
demais contas do grupo para que o saldo seja devedor. Deste modo, a resposta correta é a da letra C, 
como constou no gabarito. 
 
 ASSESSOR ADMINISTRATIVO  
 

LÍNGUA PORTUGUESA  
 
QUESTÃO 03 - MANTIDA. A palavra medicamento, segundo o dicionário Aurélio, é uma substância 
utilizada como remédio, cujo objetivo é auxiliar no tratamento de alguma doença, visando resultados 
terapêuticos. Assim o texto faz uma relação entre medicamentos – em tratamentos terapêuticos – e 
textos que também auxiliam de alguma forma os seres humanos. Portanto, constrói-se uma relação de 
efeito real, que ambos podem vir a estabelecer na vida das pessoas. Além disso, há que se considerar 
o fato de que, na afirmativa I, utilizou-se a forma verbal podem, ou seja, criou-se a ideia de que existe 
a possibilidade ou não de se considerar livros e medicamentos como placebos.  
 
QUESTÃO 04 - MANTIDA. A única alternativa que preenche corretamente a linha 13 é a alternativa 
A: emigrou, pois indica que o médico deixou o país natal para estabelecer-se em outro. A diferença é 
semântica; na construção do sentido: foca-se o fato de ter saído de seu país, e não o de ter entrado 
em outro. 
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QUESTÃO 13 - MANTIDA. A assertiva I da questão 13 não está correta, visto que acentuação gráfica 
não possui relação com a classe gramatical a que pertencem as palavras, e sim, com questões de 
ordem fonética. 
 

LEGISLAÇÃO   
 
QUESTÃO 16 - MANTIDA. A única alternativa que traz evento não coberto pelo RPPS é a da letra 
“D”.  
Note-se que as alternativas “A” e “E” se encontram dispostas no inciso I do art. 11 da Lei 6.500/07. 
As alternativas “B” e “C” constam nos incisos “II” e “III” da mesma lei, respectivamente. 
A demissão de um servidor público é uma penalidade disciplinar decorrente de uma falta grave que faz 
com que o servidor perca os benefícios previdenciários, inclusive se já for inativo (arts. 145 e 151 da 
Lei 5.819/03). 
Além disso, o art. 16 da Lei 6.500/07 menciona que, em caso de demissão, o servidor perde a 
qualidade de segurado, deixando, portanto, de ser filiado ao RPPS. 
Nega-se provimento ao recurso interposto. 
 
QUESTÃO 17 - MANTIDA. O recorrente fundamenta seu recurso no disposto no art. 229, II, “c”, da 
Lei 5.819/03. 
Contudo, de acordo com o artigo 76 da Lei Municipal nº 6.500, foram revogados os artigos 199, 200, 
201, 202, 203, 204, 205, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 e 239 (bem como seus respectivos 
parágrafos, incisos e alíneas) da Lei Municipal nº 5819/03. 
Portanto, o recurso foi pautado em artigo já revogado. 
A alternativa correta está de acordo com o disposto no art. 17, III, §1º da Lei 6.500/07. 
Outrossim, a questão não fala em “primeiro beneficiário” tampouco “ordem de sucessão”.  
Conforme o Art. 17, §1º da Lei 6.500/07, a dependência econômica somente é presumida e não 
precisa ser comprovada em se tratando de cônjuge, companheira (o), filho (a) não emancipado (a), 
menor de vinte e um anos ou inválido (a) (art. 17, I).  
Os demais dependentes somente irão adquirir esta condição se comprovarem sua dependência 
econômica ao segurado.  
Por esta razão, a alternativa correta é a letra “B”. 
Nega-se provimento aos recursos interpostos. 
 
QUESTÃO 18 – MANTIDA Recurso sem justificativa. 
 
QUESTÃO 21 - ALTERADO O GABARITO DE ALTERNATIVA “E” PARA ALTERNATIVA “D”. 
A alternativa correta é a letra “D”, de acordo com o art. 248 da Lei 5.819/03. 
 
 

INFORMÁTICA    
 
QUESTÃO 31 - MANTIDA.  
1. Introdução 
A montagem dessa questão está devidamente amparada no item 1., do conteúdo programático 
transcrito acima.  
 
2. Parte expositiva 
O texto introdutório dessa questão afirma de forma bastante clara: "A questão 01 baseia-se nas 
Figuras 1(a) e 1(b), que mostram duas janelas do Windows XP, nas se quais observam as mesmas 
pastas e arquivos, assim como o mesmo disco removível. A Figura 1(b) mostra o resultado obtido, 
após ter-se realizado determinada atividade na Figura 1(a).", ou seja, dando-se um clique, com o 
botão esquerdo do mouse sobre o ícone apontado pela seta nº 2 ou 3, fará com que seja mostrada a 
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Figura 1(b). Nessa questão não há possibilidade de ser mostrada nenhuma outra Figura além da 1(b); 
isso foi imposto no enunciado da questão. 
 
Ao contrário do afirmado pelo candidato, a Figura 1(a) ela não foi fechada e, ao ser pressionado um 
dos ícones apontados pela seta nº 2 ou 3, não será mostrada uma barra azul do lado esquerdo com 
outras opções. O candidato está confundindo dois aplicativos do Windows XP: o "Windows Explorer" e o 
"Meu computador".  
 
A seqüência de Figuras 1(a) e 1(b) referem-se, especificamente, ao aplicativo "Meu computador".  
 
3. Parte conclusiva 

- A questão foi elaborada baseando-se em conceitos versando sobre "1. Conhecimentos do sistema 
operacional Microsoft Windows XP" cujo conteúdo está perfeitamente amparado dentro do ANEXO II – 
PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS, para o NÍVEL MÉDIO, cargo Assessor Administrativo. previstos no 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010, da Prefeitura Municipal do Rio Grande, PREVIDÊNCIA DO 
RIO GRANDE (PREVIRG), referentes a disciplina de INFORMÁTICA. 

Em conseqüência, há somente uma alternativa que responde corretamente a questão e é a divulgada 
com o gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta 
questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. RECURSO 
INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA. 

 
QUESTÃO 32 - MANTIDA. 
1. Introdução 
A montagem dessa questão está devidamente amparada no item 2., do conteúdo programático 
transcrito acima.  
 
2. Parte expositiva 
 
Na janela principal do Word 2002, observa-se que arrastou-se para a direita a margem esquerda do 
documento. Nesse caso, soltando-se o botão esquerdo do mouse, a área tracejada e apontada pela 
seta nº 1, desse editor de texto, será mostrada como constante na alternativa D), ou seja, o parágrafo 
esquerdo movimentado para a direita até a altura do local apontado pela seta nº 3. 
 
3. Parte conclusiva 

- A questão foi elaborada baseando-se em conceitos versando sobre "2. Conhecimentos sobre os 
programas Microsoft Word 2002" cujo conteúdo está perfeitamente amparado dentro do ANEXO II – 
PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS, para o NÍVEL MÉDIO, cargo Assessor Administrativo. previstos no 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010, da Prefeitura Municipal do Rio Grande, PREVIDÊNCIA DO 
RIO GRANDE (PREVIRG), referentes a disciplina de INFORMÁTICA. 

Em conseqüência, há somente uma alternativa que responde corretamente a questão e é a divulgada 
com o gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta 
questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. RECURSO 
INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA. 
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QUESTÃO 34 - MANTIDA.  
1. Introdução 
A montagem dessa questão está devidamente amparada no item 2., do conteúdo programático 
transcrito acima.  
 
2. Parte expositiva 
O enunciado da questão é bem claro ao afirmar "Na janela principal do Word 2002, mostrada na Figura 
4, após ser dado, sequencialmente, um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre os ícones 
apontados pelas setas n° 2, 3, 4 e 5, pode-se afirmar que a área tracejada e apontada pela seta nº 1, 
desse editor de texto, será mostrada da seguinte forma:". 
 
Nesse caso, ao se pressionar o botão apontado pela seta nº 2, esse parágrafo será centralizado. A 
seguir, ao se pressionar, seqüencialmente, os ícones apontados pelas setas nº 3, 4 e 5, não ocorrerá 
nada com a palavra "Acidente", uma vez que a mesma não se encontra selecionada e considerando 
que o ponto de inserção de texto se encontra no local apontado pela seta nº 6, logo após a referida 
palavra. 
 
3. Parte conclusiva 

- A questão foi elaborada baseando-se em conceitos versando sobre "2. Conhecimentos sobre os 
programas Microsoft Word 2002" cujo conteúdo está perfeitamente amparado dentro do ANEXO II – 
PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS, para o NÍVEL MÉDIO, cargo Assessor Administrativo. previstos no 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010, da Prefeitura Municipal do Rio Grande, PREVIDÊNCIA DO 
RIO GRANDE (PREVIRG), referentes a disciplina de INFORMÁTICA. 

Em conseqüência, há somente uma alternativa que responde corretamente a questão e é a divulgada 
com o gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta 
questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. RECURSO 
INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA. 

 
QUESTÃO 38 - MANTIDA. 
1. Introdução 
A montagem dessa questão está devidamente amparada no item 3., do conteúdo programático 
transcrito acima.  
 
2. Parte expositiva 
O enunciado introdutório da questão diz: "A Figura 7(b) mostra o resultado obtido após terem sido 
selecionadas todas as células da planilha.". Já o enunciado propriamente dito da questão é bem claro 
ao afirmar " A Figura 7(b), do Excel 2002, mostra o resultado obtido após terem sido selecionadas 
todas as células da planilha da Figura 7(a). Nesse caso, para se selecionar todas essas células, bastou, 
na Figura 7(a):". 
 
Nesse caso, a questão diz de forma impositiva Selecionar TODAS as células da planilha e, para isso, 
basta dar um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o local apontado pela seta n° 1.  
 
Entretanto, ao se pressionar e manter pressionada a tecla CRTL, do teclado, e dar um clique, 
sequencialmente, com o botão esquerdo do mouse, sobre os locais apontados pelas setas n° 2, 3, 4, 5 
e 6, fará com que sejam selecionadas, apenas, as colunas A, B, C, D e E, e não TODAS. Ressalta-se 
que qualquer planilha, do Excel 2002, tem 256 colunas. 
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3. Parte conclusiva 

- A questão foi elaborada baseando-se em conceitos versando sobre "3. Conhecimentos sobre o 
programa Microsoft Excel 2002" cujo conteúdo está perfeitamente amparado dentro do ANEXO II – 
PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS, para o NÍVEL MÉDIO, cargo Assessor Administrativo. previstos no 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010, da Prefeitura Municipal do Rio Grande, PREVIDÊNCIA DO 
RIO GRANDE (PREVIRG), referentes a disciplina de INFORMÁTICA. 

Em conseqüência, há somente uma alternativa que responde corretamente a questão e é a divulgada 
com o gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta 
questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. RECURSO 
INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA. 

QUESTÃO 39 - MANTIDA.  
1. Introdução 
A montagem dessa questão está devidamente amparada no item 3., do conteúdo programático 
transcrito acima.  
 
2. Parte expositiva 
O enunciado introdutório da questão diz: "As questões 38 e 39 baseiam-se nas Figuras 7(a) e 7(b), do 
Excel 2002, que mostram o mesmo documento, com uma pequena diferença entre eles. A Figura 7(a) 
mostra um documento sendo elaborado no Excel 2002, antes de serem selecionadas todas as células 
da planilha; nessa planilha, os caracteres especiais, apontados pela seta n° 8, passaram a ser 
exibidos imediatamente após ter sido inserida, nessa célula, uma fórmula matemática para 
realizar a soma dos valores numéricos 364.992 e 302.324, existentes nessa linha. A Figura 
7(b) mostra o resultado obtido após terem sido selecionadas todas as células da planilha."  
O enunciado propriamente dito da questão diz: "Após observar a Figura 7(a), do Excel 2002, pode-se 
afirmar que: 
I. Os símbolos apontados pela seta n° 8 indicam que a fórmula inserida nessa célula contém um ou 
mais erros. 
II. Para que seja mostrado, no local apontado pela seta n° 10, a soma dos valores numéricos 
destacados dentro do retângulo apontado pela seta n° 9, basta inserir, nessa célula, a fórmula 
C6+C7+C8+C9+C10+C11 e pressionar a tecla ENTER, do teclado. 
III. Para renomear a planilha corrente, basta dar um duplo clique, sobre o local apontado pela seta n° 
11, digitar um nome válido e pressionar a tecla ENTER, do teclado. 
Quais estão corretas? 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III 
 
O enunciado introdutório da prova é bastante claro ao dizer: "e (5) para resolver as questões dessa 
prova, considere, apenas, os recursos disponibilizados para os candidatos, tais como essas 
orientações, os textos introdutórios das questões, os enunciados propriamente ditos e os dados e 
informações disponíveis nas Figuras das questões, se houver.", ou seja, o candidato deveria se ater 
única e exclusivamente aos recursos disponibilizados para o mesmo e não criar situações hipotéticas 
ou, então, imaginar outros textos ou condições, como, por exemplo, "se a célula foi formatada como 
data", etc.  
 
Além disso, o texto introdutório da questão diz claramente que os caracteres especiais, apontados pela 
seta n° 8, passaram a ser exibidos imediatamente após ter sido inserida, nessa célula, uma fórmula 
matemática para realizar a soma dos valores numéricos 364.992 e 302.324, existentes 
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nessa linha, cujo resultado seria inserido no local apontado pela seta nº 8. Observa-se, através das 
células D8 e D9 que as mesmas comportam, apenas, cinco caracteres numéricos. 
 
Nesse caso, o item I está errado, porque a célula não contém erros, uma vez que os símbolos 
apontados pela seta n° 8 indicam que a largura da coluna não comportou os valores numéricos dessa 
célula, ou seja, a soma, soma dos valores numéricos 364.992 e 302.324, sendo, então, mostrados tais 
símbolos.  
 
Não há nenhuma dupla interpretação ou dubiedade na questão, pois os símbolos ##### são 
completamente diferentes da notação #Valor!, que é mostrada quando há um erro, por exemplo, de 
fórmula. 
 
3. Parte conclusiva 

- A questão foi elaborada baseando-se em conceitos versando sobre "3. Conhecimentos sobre o 
programa Microsoft Excel 2002" cujo conteúdo está perfeitamente amparado dentro do ANEXO II – 
PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS, para o NÍVEL MÉDIO, cargo Assessor Administrativo. previstos no 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010, da Prefeitura Municipal do Rio Grande, PREVIDÊNCIA DO 
RIO GRANDE (PREVIRG), referentes a disciplina de INFORMÁTICA. 

Em conseqüência, há somente uma alternativa que responde corretamente a questão e é a divulgada 
com o gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta 
questão, devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. RECURSO 
INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA. 

QUESTÃO 40 - QUESTÃO ANULADA. 
1. Introdução 
A montagem dessa questão está devidamente amparada no item 3., do conteúdo programático 
transcrito acima.  
 
2. Parte expositiva 
O enunciado introdutório da questão diz: "A questão 40 baseia-se nas Figuras 8(a) e 8(b), do Excel 
2002, que mostram o mesmo arquivo no qual se elaboraram dois documentos distintos.". 
 
O enunciado propriamente dito da questão diz: "Na janela principal do Excel 2002, mostrada na Figura 
8(b), para que o valor da célula apontado pela seta n° 7 seja, também, visualizado no local apontado 
pela seta n° 3 (Figura 8(a)), basta realizar, sequencialmente, as seguintes atividades:". 
 
Realizando-se os procedimentos previstos nas alternativas A) e E) produzirão, visualmente, o mesmo 
resultado, havendo mais de uma alternativa que atende o enunciado. 
 
3. Parte conclusiva 

- A questão foi elaborada baseando-se em conceitos versando sobre "3. Conhecimentos sobre o 
programa Microsoft Excel 2002" cujo conteúdo está perfeitamente amparado dentro do ANEXO II – 
PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS, para o NÍVEL MÉDIO, cargo Assessor Administrativo. previstos no 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010, da Prefeitura Municipal do Rio Grande, PREVIDÊNCIA DO 
RIO GRANDE (PREVIRG), referentes a disciplina de INFORMÁTICA. 

Infelizmente, um erro de digitação de números na alternativa A), acarretou mais de uma resposta que 
responde o enunciado da questão. Há razões técnicas que justificam a anulação desta questão.  

Comissão de Concursos da Fundatec. 


