
Edital nº 08/CESIEP/2016                                                                                                                          1 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
POLÍCIA MILITAR 
DIRETORIA DE PESSOAL 
CENTRO DE SELEÇÃO, INGRESSO E ESTUDOS DE PESSOAL 

 
 

EDITAL Nº 08/CESIEP/2016 
 
 

DIVULGA O GABARITO DEFINITIVO DA PROVA ESCRITA E PARECERES DOS 
RECURSOS  SOBRE QUESTÕES DA MESMA PROVA, REFERENTE AO EDITAL DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO Nº 166/CESIEP/2015, PARA ADMISSÃO NO CURSO 

DE FORMAÇÃO DE AGENTE TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR. 
 
 

A Polícia Militar de Santa Catarina, juntamente com a empresa “Instituto o 
Barriga Verde”, por intermédio do Sr. Cel PM Presidente da Comissão de Concursos 
Públicos, no uso de suas atribuições, 

 
 
Resolve: 
 
1. Divulgar no Anexo I do presente edital o gabarito definitivo da Prova Escrita, 

referente ao edital de Recrutamento e Seleção nº 166CESIEP/2015. 
 
2. Divulgar no Anexo II do presente edital os pareceres dos recursos sobre as 

questões da Prova Escrita referente ao edital de Recrutamento e Seleção nº 
166/CESIEP/2015. 
 
 
 Florianópolis/SC, 12 de fevereiro de 2016. 
 
 

 
 
 

JOÃO HENRIQUE SILVA 
Coronel PM – Subcomandante-Geral 

Presidente da Comissão de Concursos Públicos 
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ANEXO I 
 

GABARITO DEFINITIVO 
 

 

Agente Temporário de Serviço Administrativo 
 
X – Questão Anulada 
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ANEXO II 
 

DECISÃO DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA QUESTOES DA PROVA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Questão 01 – Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 0583/1128 
ALEGAÇÃO: Os candidatos impetraram recurso sobre a questão mencionada, alegando que o exemplo 
dado na alternativa “B”, pode levar o leitor ao erro, por, em parte, contradizer a regra a qual o mesmo se 
vincula. 

DEFERIDO: Apesar de Bechara, (2012, p. 425) fazer uso do exemplo utilizado na alternativa B 
da questão 01, dando a ela suporte teórico, assiste razão ao recorrente ao alegar que o mesmo 
pode levar o candidato ao erro. Uma vez que a regra diz que “... a concordância em gênero e 
número com o determinado ocorrerá somente no último adjetivo do composto”, a alternativa B 
deveria ter sido elaborada com uso do exemplo “acordos luso-brasileiros” ao invés de “acordo 
luso-brasileiro”. A expressão “somente no último adjetivo” presente nessa alternativa de fato cria 
conflito com a primeira parte do adjetivo composto também flexionado no singular e concordando 
com o determinado “acordo”. 
Referência Bibliográfica  
Bechara (2012). Gramática Escolar da Língua Portuguesa, página 425. 
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 01 – Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 287969 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que o exemplo dado 
na alternativa “B”, pode levar o leitor ao erro, por, em parte, contradizer a regra á qual o mesmo se vincula. 

DEFERIDO: Apesar de Bechara, (2012, p. 425) fazer uso do exemplo utilizado na alternativa B 
da questão 01, dando a ela suporte teórico, assiste razão ao recorrente ao alegar que o mesmo 
pode levar o candidato ao erro. Uma vez que a regra diz que “... a concordância em gênero e 
número com o determinado ocorrerá somente no último adjetivo do composto”, a alternativa B 
deveria ter sido elaborada com uso do exemplo “acordos luso-brasileiros” ao invés de “acordo 
luso-brasileiro”. A expressão “somente no último adjetivo” presente nessa alternativa de fato cria 
conflito com a primeira parte do adjetivo composto também flexionado no singular e concordando 
com o determinado “acordo”. 
Referência Bibliográfica  
Bechara (2012). Gramática Escolar da Língua Portuguesa, página 425. 
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 01 – Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 0848 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que o exemplo dado 
na alternativa “B”, pode levar o leitor ao erro, por, em parte, contradizer a regra á qual o mesmo se vincula. 

DEFERIDO: Apesar de Bechara, (2012, p. 425) fazer uso do exemplo utilizado na alternativa B 
da questão 01, dando a ela suporte teórico, assiste razão ao recorrente ao alegar que o mesmo 
pode levar o candidato ao erro. Uma vez que a regra diz que “... a concordância em gênero e 
número com o determinado ocorrerá somente no último adjetivo do composto”, a alternativa B 
deveria ter sido elaborada  com uso do exemplo “acordos luso-brasileiros” ao invés de “acordo 
luso-brasileiro”. A expressão “somente no último adjetivo” presente nessa alternativa de fato cria 
conflito com a primeira parte do adjetivo composto também flexionado no singular e concordando 
com o determinado “acordo”. 
Referência Bibliográfica  
Bechara (2012). Gramática Escolar da Língua Portuguesa, página 425. 
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 01 – Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 0000000797 
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ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando a falta da letra ‘S’ no 
exemplo dado na alternativa ‘A’. O candidato sugere que o adjetivo composto apresentado no exemplo da 
referida alternativa deveria ser ‘acordos lusos-brasileiros’, para estar em acordo com a assertiva o 
precede. 

DEFERIDO:  
1. Não assiste razão ao recorrente ao alegar a falta de pluralização do segundo elemento 

do adjetivo composto uma vez que este se vincula à assertiva ‘a concordância em gênero 
e número com o determinado ocorrerá somente no primeiro adjetivo do composto’. 
Assim, o exemplo dado na alternativa ‘A’ (acordos lusos-brasileiro), procede, uma vez 
que é coerente com a assertiva que o precede. Isso, porém não implica dizer que a 
alternativa ‘A’ seja a correta. Do contrário, trata-se apenas de uma alternativa a ser 
analisa. 

2. Apesar de o candidato 0000000797 ter seu recurso indeferido, a questão 1 foi anulada 
pois, apesar de Bechara, (2012, p. 425) fazer uso do exemplo utilizado na alternativa B 
da questão 01, dando à ela suporte teórico, o mesmo pode levar o candidato ao erro. 
Uma vez que a regra diz que “... a concordância em gênero e número com o determinado 
ocorrerá somente no último adjetivo do composto”, a alternativa B deveria ter sido 
elaborada com uso do exemplo “acordos luso-brasileiros” ao invés de “acordo luso-
brasileiro”. A expressão “somente no último adjetivo” presente nessa alternativa de fato 
cria conflito com a primeira parte do adjetivo composto também flexionado no singular e 
concordando com o determinado “acordo”. 

Referência Bibliográfica  
Bechara (2012). Gramática Escolar da Língua Portuguesa, página 425. 
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 01 – Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 0000002728 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que o exemplo dado 
na alternativa “B”, pode levar o leitor ao erro, por, em parte, contradizer a regra a qual o mesmo se vincula. 

DEFERIDO: Apesar de Bechara, (2012, p. 425) fazer uso do exemplo utilizado na alternativa B 
da questão 01, dando a ela suporte teórico, assiste razão ao recorrente ao alegar que o mesmo 
pode levar o candidato ao erro. Uma vez que a regra diz que “... a concordância em gênero e 
número com o determinado ocorrerá somente no último adjetivo do composto”, a alternativa B 
deveria ter sido elaborada com uso do exemplo “acordos luso-brasileiros” ao invés de “acordo 
luso-brasileiro”. A expressão “somente no último adjetivo” presente nessa alternativa de fato cria 
conflito com a primeira parte do adjetivo composto também flexionado no singular e concordando 
com o determinado “acordo”. 
Referência Bibliográfica  
Bechara (2012). Gramática Escolar da Língua Portuguesa, página 425. 
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 01 – Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 286047 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que o exemplo dado 
na alternativa “B”, pode levar o leitor ao erro, por, em parte, contradizer a regra á qual o mesmo se vincula. 

DEFERIDO: Apesar de Bechara, (2012, p. 425) fazer uso do exemplo utilizado na alternativa B 
da questão 01, dando a ela suporte teórico, assiste razão ao recorrente ao alegar que o mesmo 
pode levar o candidato ao erro. Uma vez que a regra diz que “... a concordância em gênero e 
número com o determinado ocorrerá somente no último adjetivo do composto”, a alternativa B 
deveria ter sido elaborada  com uso do exemplo “acordos luso-brasileiros” ao invés de “acordo 
luso-brasileiro”. A expressão “somente no último adjetivo” presente nessa alternativa de fato cria 
conflito com a primeira parte do adjetivo composto também flexionado no singular e concordando 
com o determinado “acordo”. 
Referência Bibliográfica  
Bechara (2012). Gramática Escolar da Língua Portuguesa, página 425. 
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 01 – Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 288033 
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ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que o exemplo dado 
na alternativa “B”, pode levar o leitor ao erro, por, em parte, contradizer a regra a qual o mesmo se vincula. 

DEFERIDO: Apesar de Bechara, (2012, p. 425) fazer uso do exemplo utilizado na alternativa B 
da questão 01, dando a ela suporte teórico, assiste razão ao recorrente ao alegar que o mesmo 
pode levar o candidato ao erro. Uma vez que a regra diz que “... a concordância em gênero e 
número com o determinado ocorrerá somente no último adjetivo do composto”, a alternativa B 
deveria ter sido elaborada  com uso do exemplo “acordos luso-brasileiros” ao invés de “acordo 
luso-brasileiro”. A expressão “somente no último adjetivo” presente nessa alternativa de fato cria 
conflito com a primeira parte do adjetivo composto também flexionado no singular e concordando 
com o determinado “acordo”. 
Referência Bibliográfica  
Bechara (2012). Gramática Escolar da Língua Portuguesa, página 425. 
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 01 – Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 288414 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que o exemplo dado 
na alternativa “B”, pode levar o leitor ao erro, por, em parte, contradizer a regra á qual o mesmo se vincula. 

DEFERIDO: Apesar de Bechara, (2012, p. 425) fazer uso do exemplo utilizado na alternativa B 
da questão 01, dando à ela suporte teórico, assiste razão ao recorrente ao alegar que o mesmo 
pode levar o candidato ao erro. Uma vez que a regra diz que “... a concordância em gênero e 
número com o determinado ocorrerá somente no último adjetivo do composto”, a alternativa B 
deveria ter sido elaborada com uso do exemplo “acordos luso-brasileiros” ao invés de “acordo 
luso-brasileiro”. A expressão “somente no último adjetivo” presente nessa alternativa de fato cria 
conflito com a primeira parte do adjetivo composto também flexionado no singular e concordando 
com o determinado “acordo”. 
Referência Bibliográfica  
Bechara (2012). Gramática Escolar da Língua Portuguesa, página 425. 
QUESTÃO ANULADA 

 
 
Questão 02 – Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 285740 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a opção 
apontada como correta (letra D) estaria em desacordo com as regras gramaticais de concordância 
nominal. Mais precisamente o candidato alega haver problemas nas construções apresentadas nos itens 1 
e 2. 

INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar falta de concordância nominal nos 
itens 1 e 2 da questão 2, uma vez que nestes casos, trata-se de ‘concordância de palavra para 
sentido/referência (BECHARA, 2010, p. 419). Diz o gramático que nestes casos “a palavra 
determinada aparece no singular e mais adiante o determinante no plural em virtude de se 
subentender aquela no plural” (p.419) (filme/excelentes e péssimos) e (mês/quantos). 
Referência Bibliográfica  
Bechara (2012). Gramática Escolar da Língua Portuguesa, páginas 420 e 421. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 02 – Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 2956/288491 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que o item 1 
apresentaria erro de concordância nominal. Consequentemente, o gabarito que aponta como resposta a 
alternativa ‘D’ não estaria correto. 

INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar falta de concordância nominal no item 
1 da questão 2, uma vez que neste caso, trata-se de ‘concordância de palavra para 
sentido/referência ( BECHARRA, 2010, p. 419). Diz o gramático que nestes casos “a palavra 
determinada aparece no singular e mais adiante o determinante no plural em virtude de se 
subentender aquela no plural” (p.419) (filme/excelentes e péssimos). 
Referência Bibliográfica  
Bechara (2012). Gramática Escolar da Língua Portuguesa, páginas 420 e 421. 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 02 – Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 2398/0053/1307/2692702 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando ser opcional o 
emprego da vírgula na alternativa ‘B’. Desse modo, a questão teria todas as suas alternativas corretas. 

INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar ser opcional o uso da vírgula na 
alternativa ‘B’ uma vez que a mesma foi formulada com base em Bechara (2010) que aponta 
para o não uso de vírgula na “enunciação de numerais por extenso” (p. 658). 
Referência Bibliográfica  
Bechara (2012). Gramática Escolar da Língua Portuguesa, página 658. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 03 – Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 2049/0053 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando erro de construção 
gramatical na alternativa ‘A’. Alega o candidato que a ausência do artigo ‘a’ diante do substantivo ‘entrada’ 
não segue as normas da língua portuguesa culta. Dessa forma, a referida questão teria duas respostas (A 
e D). 

INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar erro na construção ‘Não é permitido 
entrada’ uma vez que de acordo com as normas da língua portuguesa culta é possível o uso de 
substantivos desacompanhados de determinantes (artigos, pronomes e numerais adjetivos). 
Ainda vale acrescentar que as expressões ‘é permitido/não é permitido) são invariáveis. 
Referência Bibliográfica  

1. Pasquale e Ulisses (2010, p. 480). Gramática da Língua Portuguesa. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 04 – Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 00124/1503/2049 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando estar também correta 
a alternativa ‘D’ pela possibilidade de o verbo ‘ofender’ não estar expressando reciprocidade. Deste modo, 
a questão apresentaria duas opções de resposta (A e D).  
ALEGAÇÃO 2 e 3: Que a alternativa D também está correta. 

INDEFERIDO: Não assiste razão aos recorrentes ao alegar estar também correta a alternativa 
‘D’, uma vez que a mesma não apresenta contexto suficiente para se afirmar que o verbo 
‘ofender’ pode não estar expressando reciprocidade. O exemplo utilizado na questão é 
mencionado por Pasquale e Ulisses (2010, p. 480) que advogam a existência da ideia de 
reciprocidade no uso do referido verbo, resultando em obrigatoriedade no uso de plural (se 
ofenderam). 
Referência Bibliográfica  

2. Pasquale e Ulisses (2010, PP. 480). Gramática da Língua Portuguesa. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 06 – Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 1029 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a oração da 
alternativa ‘B’ estaria correta, e, desse modo, a questão ficaria sem resposta, uma vez que a mesma 
solicita ao candidato a identificar a oração onde há erro gramatical. 

INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a oração da alternativa ‘B’ está 
correta, uma vez que “quando o pronome apassivador ‘se’ acompanha verbos transitivos 
diretos e transitivos diretos e indiretos na formação da voz passiva sintética, o verbo 
deve concordar com o sujeito da oração” (Pasquale e Ulisses, 2010, p. 485). Desse 
modo, conclui-se que o gabarito está correto, uma vez que a alternativa ‘B’ não atende a 
esta regra (destruiu-se/bases). 
Referência Bibliográfica: 
PASQUALE E ULISSES, 2010. Gramática da Língua Portuguesa. Editora Scipione. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 10– Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 287377 
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ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando erro em sua 
formulação devido a não existência de acento grave (crase) na primeira alternativa. 

INDEFERIDO:  
Não assiste razão ao recorrente ao alegar erro de formulação da questão uma vez que a 
expressão ‘a prazo’ é composta por substantivo masculino. Desta forma o uso da crase na 
referida alternativa é rejeitado por não atender os requisitos das regras gramaticais da língua 
culta. 
Referência Bibliográfica  
Pasquale e Ulisses (2010). Gramática da Língua Portuguesa, p. 524. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 10– Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 002614 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando erro em sua 
formulação devido a não existência de acento grave (crase) na primeira alternativa. 

INDEFERIDO:  
Não assiste razão ao recorrente ao alegar erro de formulação da questão uma vez que a 
expressão ‘a prazo’ é composta por substantivo masculino. Desta forma o uso da crase na 
referida alternativa é rejeitado por não atender os requisitos das regras gramaticais da língua 
culta. 
Referência Bibliográfica  
Pasquale e Ulisses (2010). Gramática da Língua Portuguesa, p. 524. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 10– Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 285551 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que o item 4 da 
questão 10 estaria incorreto no que se refere ao uso do acento grave (crase) diante expressão ‘escrever à 
Drummond’. O candidato alega o não uso da crase diante de palavras masculinas. 

INDEFERIDO:  
Não assiste razão ao recorrente ao alegar estar incorreto o uso do acento grave (crase) diante 
da expressão ‘escrever á Drummond’, uma vez que esta subtende a ideia de ‘à moda de’. 
Referência Bibliográfica  
Pasquale e Ulisses (2010). Gramática da Língua Portuguesa, p. 524. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 11– Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 287377/0053 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando ser opcional o 
emprego da vírgula na alternativa ‘B’. Desse modo, a questão teria todas as suas alternativas corretas. 

INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar ser opcional o uso da vírgula na 
alternativa ‘B’ uma vez que a mesma foi formulada com base em Bechara (2010) que aponta 
para o não uso de vírgula na “enunciação de numerais por extenso” (p. 658). 
Referência Bibliográfica  
Bechara (2012). Gramática Escolar da Língua Portuguesa, página 658. 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 11– Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 2721 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando ser correto o emprego 
da vírgula na alternativa ‘B’. Desse modo, a questão teria todas as suas alternativas corretas. 

INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente ao alegar ser opcional o uso da vírgula na 
alternativa ‘B’ uma vez que a mesma foi formulada com base em Bechara (2010) que aponta 
para o não uso de vírgula na “enunciação de numerais por extenso” (p. 658). 
Referência Bibliográfica  
Bechara (2012). Gramática Escolar da Língua Portuguesa, página 658. 
QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 13 – Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 287377 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa ‘A’ 
apresenta ‘metonímia’ enquanto que a alternativa ‘B’ (opção do gabarito) não apresenta tal figura.   

DEFERIDO 
Assiste razão ao recorrente ao alegar a presença de metonímia também na alternativa ‘A’, 
resultando em duas opções de resposta para a questão ‘13’ (respostas A e B). De fato, o título 
da questão deveria ser mais específico, direcionando a atenção do candidato para certos termos 
da oração. Um exemplo disso, seria: ‘Com base nos vocábulos sublinhados, assinale a 
alternativa em que ocorre a metonímia’. Desse modo, ao apresentar sublinhados os vocábulos 
‘pôs termo’, o candidato focaria seu raciocínio na presença deste eufemismo, e não mais, na 
metonímia expressa pelos vocábulos ‘o infeliz’. 
Referência Bibliográfica  
Cegalla (2008 ) Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, página 617. 
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 13 – Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 287981 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa ‘B’ 
não satisfaz o entendimento sobre a figura de linguagem ‘metonímia’ no que se refere ao uso dos termos 
‘o carioca e o baiano’. Segundo o candidato, em sua interpretação, esses termos denotam a ideia de 
‘aqueles que fazem o carnaval acontecer’ e não de ‘pessoas festeiras’. Neste caso, se a última denotação 
fosse aceita, excluir-se-iam as pessoas provenientes de outros estados brasileiros que também fazem 
festa nessa ocasião. 

DEFERIDO 
1. Não assiste razão ao recorrente ao alegar a ausência de metonímia na alternativa ‘B’ 

uma vez que os termos da frase de autoria de Afonso de Sant’Ana’ (o carioca e o baiano) 
claramente expressam a ideia de qualidade (o carioca/o baiano) pelo indivíduo (pessoas 
nascidas na cidade do Rio de Janeiro/ pessoas nascidas na Bahia).  

2. Apesar de não assistir razão ao candidato recorrente no. 287981, a presença de 
metonímia também na alternativa ‘A’, resulta em duas opções de resposta para a questão 
‘13’ (respostas A e B). De fato, o título da questão deveria ser mais específico, 
direcionando a atenção do candidato para certos termos da oração. Um exemplo disso, 
seria: ‘Com base nos vocábulos sublinhados, assinale a alternativa em que ocorre a 
metonímia’. Desse modo, ao apresentar sublinhados os vocábulos ‘pôs termo’, o 
candidato focaria seu raciocínio na presença deste eufemismo, e não mais, na metonímia 
expressa pelos vocábulos ‘o infeliz’. 

Referência Bibliográfica  
Cegalla (2008) Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, página 617. 
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 13 – Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 0000003184 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a alternativa ‘A’ 
também apresenta a figura de linguagem ‘metonímia’ através do termo ‘o infeliz’, caracterizando o 
emprego da qualidade/característica pela espécie, que nesse caso, seria ‘o homem’. Desse modo, a 
questão apresentaria duas possibilidades de resposta. 

DEFERIDO 
Assiste razão ao recorrente ao alegar a presença de metonímia também na alternativa ‘A’, 
resultando em duas opções de resposta para a questão ‘13’ (respostas A e B). De fato, o título 
da questão deveria ser mais específico, direcionando a atenção do candidato para certos termos 
da oração. Um exemplo disso, seria: ‘Com base nos vocábulos sublinhados, assinale a 
alternativa em que ocorre a metonímia’. Desse modo, ao apresentar sublinhados os vocábulos 
‘pôs termo’, o candidato focaria seu raciocínio na presença deste eufemismo, e não mais, na 
metonímia expressa pelos vocábulos ‘o infeliz’. 
Referência Bibliográfica  
Cegalla (2008) Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, página 617. 
QUESTÃO ANULADA 
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Questão 14 – Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 00124/ 3158/287506/285560/01503/286660 
ALEGAÇÃO 1: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando estar correta a 
alternativa ‘C’. Deste modo, não caberia esta como resposta de gabarito, visto que a questão pede ao 
candidato que seja assinalada a alternativa ‘incorreta’. 
ALEGAÇÃO 2: Candidato alega que a alternativa C é a única correta, e o enunciado pede para assinalar 
a incorreta.  
ALEGAÇÃO 3: Que a alternativa C é correta e portanto não responde a questão que pede para assinalar 
a incorreta.  
ALEGAÇÃO 4: Que a alternativa a ser assinalada é a D. 
ALEGAÇÃO 5: Que a alternativa C é correta e portanto não responde a questão que pede para assinalar 
a incorreta.  
ALEGAÇAO 6: Que a C seria a única alternativa correta, sendo que todas as outras estariam incorretas 

DEFERIDO: Apesar de a questão 14 ter sido formulada com total suporte teórico (Teixeira de 
Almeida, 2003), assiste razão aos recorrentes ao alegar ser correta a alternativa C, uma vez que 
foi verificado o não consenso entre as gramáticas publicadas no Brasil, no que se refere à 
taxonomia para figuras de linguagem. Diante dessa falta de consenso, a resposta da questão 14, 
se analisada sob a perspectiva de distintas gramáticas, pode ser considerada simultaneamente 
correta e/ou incorreta. 
Referência Bibliográfica  

1. Bechara (2012). Gramática Escolar da Língua Portuguesa. 
2. Teixeira de Almeida (2003) Gramática da Língua Portuguesa para Concursos, 

Vestibulares, Enem, colégios técnicos e militares. 
3. Cegalla (2008) Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.  
4. Pasquale e Ulisses (2010). Gramática da Língua Portuguesa. 

QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 14 – Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 287377 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando estar correta a 
alternativa ‘C’. Deste modo, não caberia esta como resposta de gabarito, visto que a questão pede ao 
candidato que seja assinalada a alternativa ‘incorreta’. 

DEFERIDO: Apesar de a questão 14 ter sido formulada com total suporte teórico (Teixeira de 
Almeida, 2003), assiste razão ao recorrente ao alegar ser correta a  alternativa C, uma vez que 
foi verificado o não consenso entre as gramáticas publicadas no Brasil, no que se refere à 
taxonomia para figuras de linguagem. Diante dessa falta de consenso, a resposta da questão 14, 
se analisada sob a perspectiva de distintas gramáticas, pode ser considerada simultaneamente 
correta e/ou incorreta. 
Referência Bibliográfica  

1. Bechara (2012). Gramática Escolar da Língua Portuguesa. 
2. Teixeira de Almeida (2003) Gramática da Língua Portuguesa para Concursos, 

Vestibulares, Enem, colégios técnicos e militares. 
3. Cegalla (2008 ) Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.  
4. Pasqual e Ulisses (2010). Gramática da Língua Portuguesa. 

QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 14 – Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 0080 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando a existência de mais 
de uma opção de resposta quanto à taxonomia das figuras de linguagem. 

DEFERIDO: Apesar de a questão 14 ter sido formulada com total suporte teórico (Teixeira de 
Almeida, 2003), assiste razão ao recorrente ao alegar a existência de mais de uma alternativa 
correta, uma vez que foi verificado o não consenso entre as gramáticas publicadas no Brasil, no 
que se refere à taxonomia para figuras de linguagem. Diante dessa falta de consenso, a 
resposta da questão 14, se analisada sob a perspectiva de distintas gramáticas, pode ser 
considerada simultaneamente correta e/ou incorreta. 
Referência Bibliográfica  

5. Bechara (2012). Gramática Escolar da Língua Portuguesa. 
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6. Teixeira de Almeida (2003) Gramática da Língua Portuguesa para Concursos, 
Vestibulares, Enem, colégios técnicos e militares. 

7. Cegalla (2008 ) Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.  
8. Pasquale e Ulisses (2010). Gramática da Língua Portuguesa. 

QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 14 – Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 286187 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando a existência de mais 
de uma opção de resposta quanto à taxonomia das figuras de linguagem. 

DEFERIDO: Apesar de a questão 14 ter sido formulada com total suporte teórico (Teixeira de 
Almeida, 2003), assiste razão ao recorrente ao alegar a existência de mais de uma alternativa 
correta, uma vez que foi verificado o não consenso entre as gramáticas publicadas no Brasil, no 
que se refere à taxonomia para figuras de linguagem. Diante dessa falta de consenso, a 
resposta da questão 14, se analisada sob a perspectiva de distintas gramáticas, pode ser 
considerada simultaneamente correta e/ou incorreta. 
Referência Bibliográfica  

1. Bechara (2012). Gramática Escolar da Língua Portuguesa. 
2. Teixeira de Almeida (2003) Gramática da Língua Portuguesa para Concursos, 

Vestibulares, Enem, colégios técnicos e militares. 
3. Cegalla (2008) Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.  
4. Pasquale e Ulisses (2010). Gramática da Língua Portuguesa. 

QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 14 – Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 0452 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando a existência de mais 
de uma opção de resposta quanto à taxonomia das figuras de linguagem. 

DEFERIDO: Apesar de a questão 14 ter sido formulada com total suporte teórico (Teixeira de 
Almeida, 2003), assiste razão ao recorrente ao alegar a existência de mais de uma alternativa 
correta, uma vez que foi verificado o não consenso entre as gramáticas publicadas no Brasil, no 
que se refere à taxonomia para figuras de linguagem. Diante dessa falta de consenso, a 
resposta da questão 14, se analisada sob a perspectiva de distintas gramáticas, pode ser 
considerada simultaneamente correta e/ou incorreta. 
Referência Bibliográfica  

1. Bechara (2012). Gramática Escolar da Língua Portuguesa. 
2. Teixeira de Almeida (2003) Gramática da Língua Portuguesa para Concursos, 

Vestibulares, Enem, colégios técnicos e militares. 
3. Cegalla (2008 ) Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.  
4. Pasquale e Ulisses (2010). Gramática da Língua Portuguesa. 

QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 14 – Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 0145 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando estar correta a 
alternativa ‘C’. Deste modo, não caberia esta como resposta de gabarito, visto que a questão pede ao 
candidato que seja assinalada a alternativa ‘incorreta’. 

DEFERIDO: Apesar de a questão 14 ter sido formulada com total suporte teórico (Teixeira de 
Almeida, 2003), assiste razão ao recorrente ao alegar ser correta a  alternativa C, uma vez que 
foi verificado o não consenso entre as gramáticas publicadas no Brasil, no que se refere à 
taxonomia para figuras de linguagem. Diante dessa falta de consenso, a resposta da questão 14, 
se analisada sob a perspectiva de distintas gramáticas, pode ser considerada simultaneamente 
correta e/ou incorreta. 
Referência Bibliográfica  
 

1. Bechara (2012). Gramática Escolar da Língua Portuguesa. 
2. Teixeira de Almeida (2003) Gramática da Língua Portuguesa para Concursos, 

Vestibulares, Enem, colégios técnicos e militares. 
3. Cegalla (2008 ) Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.  
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4. Pasquale e Ulisses (2010). Gramática da Língua Portuguesa. 
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 14 – Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 1198 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando estar incorreta a 
alternativa ‘D’ e correta a alternativa ‘C’. Deste modo, não caberia esta última como resposta de gabarito, 
visto que a questão pede ao candidato que seja assinalada a alternativa ‘incorreta’. 

DEFERIDO: Apesar de a questão 14 ter sido formulada com total suporte teórico (Teixeira de 
Almeida, 2003), assiste razão ao recorrente ao alegar ser correta a  alternativa C, uma vez que 
foi verificado o não consenso entre as gramáticas publicadas no Brasil, no que se refere à 
taxonomia para figuras de linguagem. Diante dessa falta de consenso, a resposta da questão 14, 
se analisada sob a perspectiva de distintas gramáticas, pode ser considerada simultaneamente 
correta e/ou incorreta. 
Referência Bibliográfica  

1. Bechara (2012). Gramática Escolar da Língua Portuguesa. 
2. Teixeira de Almeida (2003) Gramática da Língua Portuguesa para Concursos, 

Vestibulares, Enem, colégios técnicos e militares. 
3. Cegalla (2008 ) Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.  
4. Pasquale e Ulisses (2010). Gramática da Língua Portuguesa. 

QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 14 – Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 287989 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando estarem incorretas as 
alternativas ‘A’, ‘B’ e ‘D’, e correta a alternativa ‘C’. Deste modo, não caberia esta última como resposta de 
gabarito, visto que a questão pede ao candidato que seja assinalada a alternativa ‘incorreta’. 

DEFERIDO: Apesar de a questão 14 ter sido formulada com total suporte teórico (Teixeira de 
Almeida, 2003), assiste razão ao recorrente ao alegar ser correta a alternativa C, uma vez que 
foi verificado o não consenso entre as gramáticas publicadas no Brasil, no que se refere à 
taxonomia para figuras de linguagem. Diante dessa falta de consenso, a resposta da questão 14, 
se analisada sob a perspectiva de distintas gramáticas, pode ser considerada simultaneamente 
correta e/ou incorreta. 
Referência Bibliográfica  

1. Bechara (2012). Gramática Escolar da Língua Portuguesa. 
2. Teixeira de Almeida (2003) Gramática da Língua Portuguesa para Concursos, 

Vestibulares, Enem, colégios técnicos e militares. 
3. Cegalla (2008 ) Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.  
4. Pasquale e Ulisses (2010). Gramática da Língua Portuguesa. 

QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 14 – Língua Portuguesa  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 0000002751 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando a existência de mais 
de uma opção de resposta quanto à taxonomia das figuras de linguagem. 

DEFERIDO: Apesar de a questão 14 ter sido formulada com total suporte teórico (Teixeira de 
Almeida, 2003), assiste razão ao recorrente ao alegar a existência de mais de uma alternativa 
correta, uma vez que foi verificado o não consenso entre as gramáticas publicadas no Brasil, no 
que se refere à taxonomia para figuras de linguagem. Diante dessa falta de consenso, a 
resposta da questão 14, se analisada sob a perspectiva de distintas gramáticas, pode ser 
considerada simultaneamente correta e/ou incorreta. 
Referência Bibliográfica  

1. Bechara (2012). Gramática Escolar da Língua Portuguesa. 
2. Teixeira de Almeida (2003) Gramática da Língua Portuguesa para Concursos, 

Vestibulares, Enem, colégios técnicos e militares. 
3. Cegalla (2008 ) Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.  
4. Pasquale e Ulisses (2010). Gramática da Língua Portuguesa. 

QUESTÃO ANULADA 
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QUESTÕES DE INFORMÁTICA 

 
Questão 17 – Informática  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 230/0145/28660 
 
ALEGAÇÃO 1: Candidata solicita cancelamento da questão alegando que não há resposta correta, por 
não ter sido citado o modelo de teclado, uma vez que possuem teclados sem parte numérica, sendo 
necessário pressionar a tecla “shift” para efetuar o comando. 
ALEGAÇÃO 2: Candidato alega que a alternativa correta é a D. 
ALEGAÇÃO 3: Que a combinação de teclas apresentada no enunciado da questão não exerce função 
nenhuma.  
ALEGAÇÃO 4: Que a alternativa D está correta.   
A questão causa dupla interpretação, uma vez que tal combinação de teclas só é possível no teclado 
numérico, a função no teclado alfa-numérico a  combinação de teclas necessárias para executar tal função 
é Ctrl + shift “sinal de adição”. Considere-se ainda que teclados de notebook, não possui teclado 
numérico. Conforme manual do excel do office: 
 

CTRL+SHIFT+Mais (+) Exibe a caixa de diálogo Inserir para inserir células em branco. 

Referência: https://support.office.com/pt-br/article/Teclas-de-atalho-e-de-fun%C3%A7%C3%B5es-do-
Excel-1798d9d5-842a-42b8-9c99-9b7213f0040f 
QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 18 – Informática 
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 287981/0145/01503/0124 
ALEGAÇÃO 1: A questão 18 fora elaborada sem muitos critérios, pois as alternativas A e C diferem muito 
pouco uma da outra. 
ALEGAÇÃO 2: Que a questão deve ser anulada.  
ALEGAÇÃO 3: Que nenhuma das alternativas respondem corretamente a questão.  
ALEGAÇÃO 4: Que não há alternativa correta possível 

INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão mantendo-a, uma vez que o enunciado é 
claro ao destacar a versão do Windows, o XP e o nome do programa de e-mail que vem 
nesta versão é o Outlook Express (como mostra a imagem abaixo). Cabe destacar que a 
Microsoft possui um programa de e-mails denominado "Microsoft Outlook", porém, ele 
vem em alguns pacotes no Office. Como por exemplo: Office Home & Business 2016. 
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QUESTÃO MANTIDA 

 
 
Questão 19 – Informática 
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 1444 
ALEGAÇÃO: Candidata solicita cancelamento da questão devido existência de duas alternativas corretas 
A e D, e questão confusa. 

INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão mantendo-a, a única alternativa correta a 
ser assinalada é  alternativa “A”, pois não existe buscador na internet com o nome de 
IExplorer Search, assim como mostrado na imagem abaixo. 

 
Cabe destacar ainda que o internet explorer não é um buscador na internet e sim um aplicativo de 
navegação que já vem instalado com o Windows. 

REFERENCIA 
http://windows.microsoft.com/pt-br/internet-explorer/make-ie-default-browser#ie=ie-11 
QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 20 – Informática 
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 00145/01503/0124 
ALEGAÇÃO 1: Candidato alega ambiguidade no enunciado da questão.  
ALEGAÇÃO 2: Que a questão apresenta dois caminhos possíveis para resposta. 
ALEGAÇÃO 3: Alega problema no enunciado.  
INDEFERIDO: 
Não assiste razão aos candidatos, a questão apresenta enunciado sugerindo dois caminhos, nas 
alternativas apenas a letra “D”, oferece um caminho válido que atende ao questionamento do enunciado. 
Ressaltando-se que o enunciado especifica que não é pelo “painel de controle”.  

Iniciar > Programas > Acessórios > Comunicações > Conexões de rede 

http://windows.microsoft.com/pt-br/internet-explorer/make-ie-default-browser#ie=ie-11


Edital nº 08/CESIEP/2016                                                                                                                          14 
 

 
QUESTÃO MANTIDA 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Questão 22 – Informática 
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidatos: 2378 e 285814 -  
ALEGAÇÃO: Em síntese os candidatos alegam que a questão não é da área de informática e sim uma 
equação matemática. 

INDEFERIDO: A questão requer conhecimentos básicos de Excel, especificamente o uso de 
fórmulas. O Excel não calcula nada sozinho, é necessário que o usuário informe a fórmula que 
deve ser aplicada. 
 

Em uma planilha, você pode inserir fórmulas simples para somar, dividir, multiplicar e subtrair 

dois ou mais valores numéricos. Também pode inserir uma fórmula que use a função SOMA 

(também conhecida como AutoSoma) para totalizar rapidamente uma série de valores sem 

precisar inserir nenhum deles manualmente em uma fórmula. Uma vez criada a fórmula, você 

poderá preenchê-la em células adjacentes, sem a necessidade de criar a mesma fórmula 

repetidamente. 
Aprender mais sobre fórmulas simples 

A primeira coisa que você precisa saber é que todas as inserções de fórmulas começam com um sinal de igual (=). 

Para fórmulas simples, digite o sinal de igual seguido dos valores numéricos a serem calculados e dos operadores 

matemáticos que deseja usar. Por exemplo, o sinal de adição (+) para adicionar, o sinal de subtração (-) para 

subtrair, o asterisco (*) para multiplicar e a barra (/) para dividir os valores inseridos. Quando você pressiona 

ENTER, o Excel calcula e exibe o resultado da fórmula instantaneamente. 

Por exemplo, quando você digita uma fórmula simples em uma célula (como =12.99+16.99 na célula C6 na imagem a 

seguir) e pressiona ENTER, o Excel calcula o resultado e o exibe nessa célula. A fórmula em si aparece na barra de 

fórmulas. 

https://support.office.com/pt-BR/article/fun%C3%A7%C3%A3o-SOMA-0761ed42-45aa-4267-a9fc-a88a058c1a57
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Portanto a questão resta mantida pois é conhecimento básico de excel. 
Referência Bibliográfica  

1. https://support.office.com/pt-BR/article/Usar-o-Excel-como-calculadora-A1ABC057-ED11-
443A-A635-68216555AD0A. 

QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 25 – Informática 
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 0145/01503/0124 

 
ALEGAÇÃO 1: Que o enunciado da questão, não esclareceu exatamente o estava sendo 
solicitado.  
ALEGAÇÃO 2: Que o enunciado da questão apresenta-se incorreto. 
ALEGAÇÃO 3: Que a questão está mal elaborada.  
ALEGAÇÃO 4: Alega problema no enunciado. 
Decisão: Não assiste razão aos candidatos, o atalho para visualização da impressão, conforme 
office é: “CTRL+F2 exibe a janela Visualizar Impressão.”  
Referência: 
https://support.office.com/pt-br/article/Teclas-de-atalho-e-de-fun%C3%A7%C3%B5es-do-Excel-
1798d9d5-842a-42b8-9c99-9b7213f0040f 
QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 26 – Informática 
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 55759 
ALEGAÇÃO: resposta correta alternativa B e não C. A extensão por padrão que é aberta no Power point 
é a .pptx e não a .ppsx; ou a questão esta mal formulada. 

INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão mantendo-a, uma vez que a enunciado é 
claro ao perguntar, qual a extensão que ao clicar no arquivo abre a apresentação 
automaticamente. O arquivo .pptx abre o programa do PowerPoint para poder editar o 
arquivo, já a extensão .ppsx abre automaticamente no arquivo (ver imagem) 

 
REFERENCIA 
http://answers.microsoft.com/pt-br/office/forum/officeversion_other-office_other/diferen%C3%A7a-entre-
pps-e-ppt/9170638e-b001-4324-8b71-9bfa51cde295?auth=1 
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QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 28 – Informática 
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 288028/ 0145/01503/286660/0124 
ALEGAÇÃO 1: Candidata solicita cancelamento da questão devido existência de duas alternativas 
corretas D e B. 
ALEGAÇÃO 2: Candidato alega que a alternativa B é a correta.  
ALEGAÇÃO 3: Alega que a alternativa B é a correta.  
ALEGAÇÃO 4: Alega que a D está incorreta e que a correta seria a B. 
ALEGAÇÃO 5: Que a correta é a alternativa B 

INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão mantendo-a, pois como mostrado na 
resposta D a sequência correta seria: “Clique com o botão direito em “Iniciar”, e depois 
em “Propriedades”, Clique em “Menu Iniciar Clássico” e por último em “Ok”” já que ao 
acessar as Propriedades do Menu Iniciar, ele abre na aba “Menu `Iniciar`” Como mostra 
na imagem abaixo 

 
QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 29 – Conhecimentos Gerais  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidatos: 287377 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso sobre a questão, alegando que a mesma apresenta mais de 
uma questão assinalável. O recorrente alega que a Agiotagem, na alternativa C, apresenta as mesmas 
características citadas no enunciado. 
INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente, visto que só há uma alternativa possível na resposta. O 
recorrente não apresentou uma fonte para a justificativa ou fundamentou o argumento. Segundo o Banco 
Central do Brasil, a lavagem de dinheiro é o conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam 
a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e 
valores de origem ilícita.  
A Lei 9.613, de 3/3/1998, tipificou o crime de lavagem de dinheiro como aquele em que se oculta ou 
dissimula a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade de bens, 
direitos e valores provenientes, direta ou indiretamente, de determinados crimes antecedentes. 
A Lei 12.683, de 9/7/2012, alterou a Lei 9.613/98 para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes 
de lavagem de dinheiro. 
No dicionário jurídico, agiota é aquele que pratica a agiotagem é a pessoa que procura ágio, vivendo de 
empréstimos a terceiros, descontando cheques e letras de câmbio a juros elevados; usurário; pessoa 
interesseira. E agiotagem é o procedimento do agiota; usura, especulação sobre fundos públicos e 
mercadorias; crime contra a economia popular. Portanto, as duas operações são distintas.  



Edital nº 08/CESIEP/2016                                                                                                                          17 
 

Referência Bibliográfica: 
http://www.bcb.gov.br/glossario.asp?Definicao=1438&idioma=P&idpai=GLOSSARIO 
http://www.sitesa.com.br/juridico/dicionarios/dicionario.html 
QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 35 – Conhecimentos Gerais  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidatos: 286617/285738/286071/286965 
ALEGAÇÃO: Os candidatos impetraram recurso sobre a questão, alegando que a mesma diverge das 
informações postadas em vários sites noticiosos. Alegam também que a Nota Oficial, teve divulgação 
restrita e que a mesma fala de uma declaração da ONU não mencionada na questão referente.  
DEFERIDO: Os recorrentes tem razão em pedir a anulação da questão, visto que a fonte para elaboração 
da mesma se baseou em uma Nota Oficial, que não teve ampla divulgação dos meios de comunicação. 
A nota foi emitida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do estado de Santa Catarina (SSP-
SC), para contestar informações sobre o número ideal de policiais por habitantes, atribuídas à ONU, 
divulgadas em reportagens em inúmeros veículos de comunicação. 
A nota esclarece que a Organização das Nações Unidas (ONU) nunca fez recomendações e também 
nunca divulgou estudo técnico referente a modelos de proporção de quantidade de policiais por 
habitantes.  
Referência Bibliográfica:  
http://www.ssp.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1601:nota-
oficial&catid=94:novas-noticias-1&Itemid=154 
QUESTÃO ANULADA 
 

Questão 37- Conhecimentos Gerais  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 286474 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso contra a questão, alegando, em suma, que as alternativas “C” 
e “D” estão corretas, inviabilizando a questão. 
INDEFERIDO: No portal online do Instituto de tecnologia em Imunobiológicos Bio-Manguinhos consta: 
“A febre amarela é uma doença infecciosa grave, causada por vírus e transmitida por vetores. [...] é 
transmitida por mosquitos em áreas urbanas ou silvestres. Sua manifestação é idêntica em ambos os 
casos de transmissão, pois o vírus e a evolução clínica são os mesmos — a diferença está apenas nos 
transmissores. No ciclo silvestre, em áreas florestais, o vetor da febre amarela é principalmente o 
mosquito Haemagogus. Já no meio urbano, a transmissão se dá através do mosquito Aedes aegypti (o 
mesmo da dengue).” 
Desta forma, o mosquito Aedes aegypti também é vetor da febre amarela, e, portanto, a alternativa não é 
passível de resposta. 
A questão afirma que a malária não é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o que é correto, uma vez 
que o vetor da malária é do gênero Anopheles. 
Diante do exposto, a alternativa “C” está incorreta e o gabarito deve ser mantido. 
Para maiores esclarecimentos consultar: 
https://www.bio.fiocruz.br/index.php/febre-amarela-sintomas-transmissao-e-prevencao 
http://drauziovarella.com.br/letras/f/febre-amarela/ 
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Agua/Agua12.php 
http://www.visa.goias.gov.br/pagina/ver/12351/vetor-da-dengue-febre-amarela-e-febre-de-chikungunya 
QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 37- Conhecimentos Gerais  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 0000000720 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso contra a questão, alegando, em suma, que as alternativas “C” 
e “D” estão corretas, inviabilizando a questão. 
INDEFERIDO: O enunciado da questão é claro em anunciar que o mosquito Aedes aegypti é um vetor de 
doença, em nenhum momento foi afirmado que ele causa a doença. 
No portal online do Instituto de tecnologia em Imunobiológicos Bio-Manguinhos consta: 
“A febre amarela é uma doença infecciosa grave, causada por vírus e transmitida por vetores. [...] é 
transmitida por mosquitos em áreas urbanas ou silvestres. Sua manifestação é idêntica em ambos os 
casos de transmissão, pois o vírus e a evolução clínica são os mesmos — a diferença está apenas nos 
transmissores. No ciclo silvestre, em áreas florestais, o vetor da febre amarela é principalmente o 
mosquito Haemagogus. Já no meio urbano, a transmissão se dá através do mosquito Aedes aegypti (o 
mesmo da dengue).” 
Desta forma, o mosquito Aedes aegypti também é vetor da febre amarela, e, portanto, a alternativa não é 
passível de resposta. 
A questão afirma que a malária não é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o que é correto, uma vez 
que o vetor da malária é do gênero Anopheles. 
Diante do exposto, a alternativa “C” está incorreta e o gabarito deve ser mantido. 

http://www.bcb.gov.br/glossario.asp?Definicao=1438&idioma=P&idpai=GLOSSARIO
http://www.sitesa.com.br/juridico/dicionarios/dicionario.html
http://www.ssp.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1601:nota-oficial&catid=94:novas-noticias-1&Itemid=154
http://www.ssp.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1601:nota-oficial&catid=94:novas-noticias-1&Itemid=154
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Para maiores esclarecimentos consultar: 
https://www.bio.fiocruz.br/index.php/febre-amarela-sintomas-transmissao-e-prevencao 
http://drauziovarella.com.br/letras/f/febre-amarela/ 
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Agua/Agua12.php 
http://www.visa.goias.gov.br/pagina/ver/12351/vetor-da-dengue-febre-amarela-e-febre-de-chikunguny 
QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 38- Conhecimentos Gerais e Atualidades   
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 286901 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso contra a questão, alegando, em suma, que as alternativas “A” 
e “C” estão corretas, inviabilizando a questão. 
INDEFERIDO: No portal eletrônico do Programa de Financiamento Estudantil (FIES) consta: “É vedada a 
inscrição no FIES a estudante: [...] – Que tenha concluído curso superior.” 
Desta forma, a afirmação de letra “C” está incorreta, pois afirma exatamente o contrário. 
Para maiores esclarecimentos consultar: 
http://sisfiesportal.mec.gov.br/faq.html 
QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 38- Conhecimentos Gerais  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 0000000970 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso contra a questão, alegando, em suma, que as alternativas “A” 
e “C” estão corretas, inviabilizando a questão. 
INDEFERIDO: No portal eletrônico do Programa de Financiamento Estudantil (FIES) consta: “É vedada a 
inscrição no FIES a estudante: [...] – Que tenha concluído curso superior.” 
Desta forma, a afirmação de letra “C” está incorreta, pois afirma exatamente o contrário. 
Para maiores esclarecimentos consultar: 
http://sisfiesportal.mec.gov.br/faq.html 
QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 38- Conhecimentos Gerais  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 286617 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso contra a questão, alegando, em suma, que as alternativas “A” 
e “C” estão corretas, inviabilizando a questão. 
INDEFERIDO: No portal eletrônico do Programa de Financiamento Estudantil (FIES) consta: “É vedada a 
inscrição no FIES a estudante: [...] – Que tenha concluído curso superior.” 
Desta forma, a afirmação de letra “C” está incorreta, pois afirma exatamente o contrário. 
Para maiores esclarecimentos consultar: 
http://sisfiesportal.mec.gov.br/faq.html 
QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 38- Conhecimentos Gerais  
Cargo: Agente Temporário de Serviço Administrativo 
Candidato: 0000000104 
ALEGAÇÃO: O candidato impetrou recurso contra a questão, alegando, em suma, que as alternativas “A” 
e “C” estão corretas, inviabilizando a questão. 
INDEFERIDO: No portal eletrônico do Programa de Financiamento Estudantil (FIES) consta: “É vedada a 
inscrição no FIES a estudante: [...] – Que tenha concluído curso superior.” 
Desta forma, a afirmação de letra “C” está incorreta, pois afirma exatamente o contrário. 
A alternativa “A” afirma o seguinte: “Os estudantes que concluíram o ensino médio após 2010 devem ter 
realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), de 2010 ou posterior, para participar do programa 
FIES. ” 
Ela afirma que quem concluiu o ensino médio após 2010 necessita realizar o ENEM para ter acesso ao 
programa. Em momento algum afirma que ter concluído o ensino médio após 2010 é requisito para ter 
acesso ao programa. 
Diante do exposto a alternativa de letra “A” está correta e o gabarito deve ser mantido. 
Para maiores esclarecimentos consultar: 
http://sisfiesportal.mec.gov.br/faq.html 
QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 


