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RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA O 
GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA 

 
  

001 - PROCURADOR  

  
QUESTÃO Nº 04 
Resultado da Análise: INDEFERIDO. 
Justificativa: No texto, é feita uma alegoria, possui um sentido metafórico, assim, todo o texto 
gira em torno dessa relação entre as coisas simples da natureza e os seres humanos. A letra d 
coloca o termo "fauna", que se refere a animais, inviabilizando, assim, a seleção dessa alternativa 
como sendo correta. 
  
QUESTÃO Nº 06 
Resultado da Análise: INDEFERIDO. 
Justificativa: a análise de um determinado vocábulo deve ser feita no contexto em que se insere. 
é para isso que se coloca um texto. No contexto, o sufixo -ismo em "rótulos e muros isolam, 
fortalecem o fundamentalismo. "É o desencadeador de preconceitos, sendo, portanto, sentido 
negativo. 
  
QUESTÃO Nº 09 
Resultado da Análise: INDEFERIDO. 
Justificativa: Um par de gotas mal se encontra e já são uma só, nem se viu e são o oceano (E) 
“Mal” pode ser considerado um adjunto adverbial de modo, em oposição ao vocábulo “bem”. 
Nesta alternativa, MAL é uma conjunção subordinativa temporal, não é advérbio. A palavra "MAL" 
é advérbio quando se refere a um adjetivo, um verbo ou a outro advérbio. Ou Seja, "no momento 
em que", nem bem o par de gotas se encontra [...]. 
  
QUESTÃO Nº 10 
Resultado da Análise: INDEFERIDO. 
Justificativa: Cada um é o veículo de uma história, um dom, um caminhar SUBSTANTIVO 
DERIVADO ABSTRATO UM CAMINHAR, no contexto de análise, em primeiro lugar a palavra passou 
pelo processo de derivação imprópria ou conversão. O verbo com a anteposição do artigo 
transformou-se em substantivo. Sendo substantivo, ele é abstrato, pois não tem existência/forma 
própria, só existe sendo abstraído de outro. 
  
QUESTÃO Nº 12 
Resultado da Análise: INDEFERIDO. 
Justificativa: O gerenciador de arquivos e pastas no sistema operacional Windows é o Windows 
Explorer. O Painel de Controle possui finalidades especiais que podem ser usadas para configurar 
o Windows, aplicativos e ambiente de serviços. A Limpeza de Disco permite remover arquivos, 
programas ou recursos, conforme site oficial da Microsoft: http://windows.microsoft.com/pt-
br/windows/delete-files-using-disk-cleanup#delete-files-using-disk-cleanup=windows-8 
Portanto, a resposta da questão está correta. 
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QUESTÃO Nº 15 
Resultado da Análise: INDEFERIDO. 
Justificativa: Para responder o item IV da questão não era necessário saber o conceito de HTML. 
O candidato precisaria saber o conceito de e-mail ("eletronic mail" ou "mensagem eletrônica", 
em português) e saber que para enviar e-mail é preciso estar conectado à Internet, não sendo 
possível enviar mensagens eletrônicas de modo off-line. Portanto, a resposta da questão está 
correta e dentro do conteúdo publicado no Edital. 
  
QUESTÃO Nº 16 
Resultado da Análise: INDEFERIDO. 
Justificativa: O enunciado solicita a probabilidade de Lucas retirar uma pessoa do sexo feminino, 
sabendo que ele será o primeiro a retirar um nome do saco. Como são 6 homens e 6 mulheres 
participando do amigo secreto, a probabilidade será 6/12, ou seja 50%. Portanto, a resposta da 
questão está correta. 
  
QUESTÃO Nº 17 
Resultado da Análise: INDEFERIDO. 
Justificativa: O enunciado da questão solicita a negação da proposição, e não uma equivalência. 
Para negar uma proposição composta ligada pelo conectivo operacional "e" , basta negar ambas 
as proposições individuais (simples) e trocar o conectivo "e" pelo conectivo "ou". Há somente 
uma alternativa que responde o enunciado. Portanto, a resposta da questão está correta. 
  
QUESTÃO Nº 18 
Resultado da Análise: INDEFERIDO. 
Justificativa: Considerando X o maior dos números e Y o menor dos números: A razão entre eles: 
x / y = 6 => x = 6y A soma entre eles: x + y = 14 Resolvendo as equações: 6y + y = 14 => 7y = 14 => 
y = 2 x = 6y => x = 12 x + y + z = 22 => z = 8 O menor dos números é 2. Portanto, a resposta da 
questão está correta. 
  
QUESTÃO Nº 22 
Resultado da Análise: DEFERIDO. Gabarito alterado para a alternativa "C". 
Justificativa: A alternativa "A" deveria apresentar a expressão "direito de propriedade" para ser 
considerada correta, posto que da forma como apresentada apresenta ambiguidade. Já a 
dignidade da pessoa humana é direito do estrangeiro, ainda que não residente no país, conforme 
já se manifestou o STF em diversos julgados, como o HC 94016 MC/SP, rel. Min. Celso de Mello, 
j. 7/4/2008. 
  
QUESTÃO Nº 26 
Resultado da Análise: INDEFERIDO. 
Justificativa: A questão trata de imposto municipal, previsto no edital nos itens relativos ao Direito 
Tributário. Qualquer estudo sobre IPTU traz a análise do tema inserido na questão. 
  
QUESTÃO Nº 27 
Resultado da Análise: INDEFERIDO. 
Justificativa: As alternativas estão incorretas por apresentarem quantidades mínimas superiores 
ao que determina a CF/88. Caso fossem consideradas corretas, um projeto subscrito nos termos 
mínimos estabelecidos pela Constituição não seria admitido. Nesse sentido a alternativa correta 
é a letra “E”. 
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 QUESTÃO Nº 29 
Resultado da Análise: INDEFERIDO. 
Justificativa: A duplicidade de alternativas não comprometer a solução da questão, uma vez que 
a alternativa correta é outra. 
  
QUESTÃO Nº 31 
Resultado da Análise: INDEFERIDO. 
Justificativa: A Lei que rege a matéria tem previsão expressa de que, em sendo autor a União, o 
foro competente será o do Distrito Federal ou o da capital do Estado onde for domiciliado o réu. 
  
QUESTÃO Nº 32 
Resultado da Análise: INDEFERIDO. 
Justificativa: Os embargos infringentes não encontram previsão expressa no rol de recursos do 
Novo CPC, razão pela qual a alternativa correta é a letra “C”. 
  
QUESTÃO Nº 33 
Resultado da Análise: INDEFERIDO. 
Justificativa: O autor não tem o dever de requerer audiência de conciliação na petição inicial, uma 
vez que esta é uma faculdade sua, nos termos do Art. 319, VII, do CPC. Outrossim, a citação do 
devedor e do arresto por edital somente deverá ser solicitada uma vez frustradas a pessoal e a 
com hora certa, igualmente não devendo, obrigatoriamente, constar na inicial. 
  
QUESTÃO Nº 35 
Resultado da Análise: INDEFERIDO. 
Justificativa: As campanhas serão financiadas por doações de pessoas físicas e pelos recursos do 
fundo partidário. A alternativa “A” é a única incorreta. 
  
QUESTÃO Nº 36 
Resultado da Análise: INDEFERIDO. 
Justificativa: O parágrafo único do art. 102 da Lei Orgânica do Município estabelece: "A matéria 
constante do projeto do projeto de lei rejeitado ou não sancionado somente poderá constituir 
objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos 
membros da Câmara." Dessa forma, rejeitado determinado projeto de lei, ele somente poderá 
constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria 
absoluta dos membros da Câmara, conforme indica a alternativa correta, "c". 
  
QUESTÃO Nº 37 
Resultado da Análise: INDEFERIDO. 
Justificativa: O art. 104 da Lei Orgânica do município é taxativo, quando estabelece: "Respeitada 
a competência quanto à iniciativa, a Câmara deverá apreciar em cento e vinte dias corridos os 
projetos de lei que contem com a assinatura de um terço de seus membros". 
  
QUESTÃO Nº 38 
Resultado da Análise: INDEFERIDO. 
Justificativa: A Resolução regula matérias da administração interna de uma Casa Legislativa, 
inclusive seu regulamento e de seu processo legislativo. No que concerne à alternativa "E", 
inexiste proposição denominada "Projeto de Regimento Interno". Os regimentos internos das 
Casas Legislativas são igualmente aprovados por meio de resolução. 
  



 

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2016 

 
 

-4- 
 

002 - ASSESSOR LEGISLATIVO - A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

  
QUESTÃO Nº 05 
Resultado da Análise: INDEFERIDO. 
Justificativa: O autor do texto (teoricamente falando), não pode ser confundido com a pessoa do 
autor. Portanto, quando o texto se torna público, devemos analisar os seus sentidos, 
independentemente, da vida do autor. Assim o que o autor escreve pode ser analisado sem 
relacionar, necessariamente, ao autor. Por exemplo, o autor pode assumir papéis diversos, um 
homem escrever como se fosse uma mulher, como se fosse uma criança, como se fosse um 
mendigo e assim por diante. A questão pede oposição de ideias entre dois verbos, que se referem 
à vida do personagem. O texto não é biográfico, é poético. 
 
  

003 - TÉCNICO LEGISLATIVO - A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

  
QUESTÃO Nº 05 
Resultado da Análise: INDEFERIDO. 
Justificativa: “Eu lutei, não trabalhei. Trabalhar é fácil.” A oposição entre os verbos trabalhar e 
lutar que o personagem apresenta no trecho acima revelam que: (C) A vida era para ele um 
cenário de batalha e ameaça. HÁ OPOSIÇÃO CONTEXTUAL, POIS O TRABALHO DELE ERA DURO, 
NÃO ERA FÁCIL. ESTABELECE-SE ASSIM A OPOSIÇÃO. 
  
QUESTÃO Nº 18 
Resultado da Análise: INDEFERIDO. 
Justificativa: O recurso é referente à questão 16. O enunciado afirma que Lucas está participando 
de um amigo secreto com mais 11 amigos, dos quais 5 são homens e o restante são mulheres. O 
termo " dos quais " faz referência ao termo anterior " 11 amigos ", portanto são 5 homens e 6 
mulheres do montante " 11 amigos ". Como Lucas é do sexo masculino, entende-se que são 6 
homens e 6 mulheres participando do amigo secreto. Portanto, a resposta da questão está 
correta. 
  
QUESTÃO Nº 29 
Resultado da Análise: INDEFERIDO. 
Justificativa: Temos 3 meses para reposição a 10 un/mês = 30 un, somadas ao estoque 
mínimo/segurança de 10 un. Total= 40 un. 
 
  

004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

Não houve recurso para este cargo. 


