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CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO/SP 
 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, que 
insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01 de 
2019. 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 
 

Inscrição Nome Cargo 

985000244 Fabricio Oliveira Augusto Assessor de Comunicação 

985000968 Maria Paula Feichas Vilanova Assessor de Comunicação 

985001313 Rafael Leopoldi Alves Assessor de Comunicação 

985001337 Bernardo Staviski Assessor de Comunicação 

985000058 Camila Niero Silva Beteto Contador 

985000073 Leticia Amorim Borges Contador 

985000139 Gabriel Laercio De Lima Contador 

985000162 
Mariana Pereira Gonçalves Rosa Lopes 
Alves Contador 

985000606 Bismarque Andrade Dos Santos Contador 

985000693 Giovana De Campos Tiozo Mazzini Contador 

985000893 Marcos Antonio Scaramuzza Fernandes Contador 

985001147 Jessica Soares Oliveira Contador 

985001184 Angelita Alves De Oliveira Contador 

985001244 Liliane Kazue Irie Contador 

985001316 Debora Cristina Bertucci Carreira Contador 

985001443 Marina Villanova Herrera Contador 

985001496 Mariana Machado Marcondes Contador 

985000805 Ana Cláudia Scalari Anghinoni Controlador Interno 

985001317 Debora Cristina Bertucci Carreira Controlador Interno 

985001524 João Paulo Dos Santos Controlador Interno 

985000569 Fernando Moreira Dardaqui Bianchi Procurador Legislativo 

985000575 Sthefanie Fabbri Fini Procurador Legislativo 

985000671 Carina Fante Procurador Legislativo 

985000747 Ártemis Tavares Pessoa Nicolau Procurador Legislativo 

985000773 Mariana Costa Ribeiro Procurador Legislativo 

985000795 Rahissa Diogo De Oliveira Procurador Legislativo 

985000796 Ana Paula Diogo De Oliveira Procurador Legislativo 

985000877 Lívia Batista Sales Carneiro Procurador Legislativo 

985001062 Renan De Farias Busato Procurador Legislativo 
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985001111 Meliane Silva Candeias Procurador Legislativo 

985001243 Rhaiza Christo Ramos Procurador Legislativo 

985001328 Sergio Gomes Ayala Filho Procurador Legislativo 

985001366 Talita Tomazin De Paiva Procurador Legislativo 

985001390 Francisco Magela Alves Mouta Procurador Legislativo 

985001510 Bruno Pego Braga Procurador Legislativo 

985000535 Angela Zelante Gathas Técnico Administrativo 

985000650 Rosemeire Severina De Jesus Dos Santos Técnico Administrativo 

985001043 Monica Pinheiro Técnico Administrativo 

985001087 Mateus Morais De Souza Técnico Administrativo 

985001237 Eduardo Bissi Pires Técnico de Informática 

985001352 Dante Lowenthal Lopes Ferreira Técnico de Informática 

 

 
 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 
 

Cargo: Assessor de Comunicação 
 
 

Tipo de Prova: Tipo 1 - BRANCA 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na alternativa “A) Sintetiza o termo a que se refere.” não pode ser considerada correta, pois, em  “Comprou coisas 

que não duram nem podem ser exibidas, mas podem tornar a relação entre as pessoas próximas a ele mais agradável 

e apetitosa.” (3º§) o pronome relativo “que” não tem a função de sintetizar a palavra “coisas”, mas sim retomá-la.  

A consideração do recorrente em relação ao pronome “que”  - "Pronomes relativos são pronomes que se relacionam 

sempre com o termo da oração que está antecedente, servindo ao mesmo tempo de elo de subordinação das orações 

que iniciam. Exercem, assim, uma função sintática na frase. Normalmente, introduzem as orações subordinadas 

adjetivas. Através da utilização de pronomes relativos, evitamos a repetição dos termos nas orações, ---- sendo fácil 

relacioná-los e sintetizá-los –, em momento algum afirma discorre sobre sua função de sintetizar.  

Fonte:  

 O próprio texto.  

 BECHARA, Evanildo. Gramática Escolar da Língua Portuguesa. São. Paulo: Lucerna, 2001.  

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua. Portuguesa – Novo Acordo Ortográfico. 48ª Ed. 

São Paulo: Cia. Editora Nacional, 2009. 

Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Facilitar a compreensão do interlocutor acerca das ideias expostas.” não pode ser considerada 

correta, pois, a simples “repetição de estruturas linguísticas” não facilitaria a compreensão do interlocutor, mas sim a 

construção de explicações ou outras estratégias que tenham este objetivo.  

Fonte: Savioli, Francisco Platão. Para Entender o Texto - Leitura e Redação. Ed. Ática. 
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Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente.  

O atalho [Win + L] serve para bloquear o computador, e está presente em outras versões do Windows. As outras 

teclas de atalho funcionam somente no Windows 10. 

Fonte: LAMBERT, J.; LAMBERT, S. – Windows 10 passo a passo – Porto Alegre: Bookman, 2016. – Pág.: 550. 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que existe ambiguidade no enunciado no trecho "...que Jean e Décio não estejam juntos...", porém 

antes deste trecho o enunciado diz: “O número de comissões de 3 funcionários que poderão ser formadas com esses 

8 funcionários...”, ou seja, os 8 funcionários poderiam ser usados para formar a comissão, logo, Jean e Décio não 

poderiam estar juntos na mesma comissão. Com isso tem-se o seguinte: 

Para formar as comissões não importa a ordem dos elementos no agrupamento, portanto, tem-se um caso de 

combinação simples. Para determinar o número de comissões de 3 funcionários que poderão ser formadas com esses 

8 funcionários, de maneira que Jean e Décio não estejam juntos, basta subtrair do número total de comissões o 

número de comissões em que Jean e Décio estão juntos. 

O total de comissões de 3 funcionários que poderão ser formadas com os 8 funcionários é: 

𝐶8,3 =
8!

3!  ∙ 5!
=

8 × 7 × 6 × 5!

3 × 2 × 1 × 5!
= 56 

O número de comissões em que Jean e Décio estão juntos é igual a 6, pois, como Jean e Décio já estão na comissão, 

basta escolher mais um funcionário dentre os 6 restantes, o que dá um total de 6 possibilidades. 

Assim, o número de comissões de 3 funcionários que poderão ser formadas com esses 8 funcionários, de maneira que 

Jean e Décio não estejam juntos é 56 – 6 = 50. 

Assim, o recurso é IMPROCEDENTE e o gabarito da presente questão permanece INALTERADO. 
Fonte: 

 PAIVA, Manoel. Matemática - Paiva: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 3. ed. São Paulo: Moderna, 2016. 

 EGENSZAJN, David; IEZZI, Gelson; ALMEIDA, Nilze De; DOLCE, Osvaldo; PÉRIGO, Roberto. Matemática: Ciência 

E Aplicações: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 9. ed. Saraiva Educação, 2016. 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustenta o recurso que para determinar a razão de uma P.G. deve-se fazer 
𝑠2

𝑠1
, o que não é verdade. Para determinar a 

razão de uma P.G. é necessário fazer 
𝑎2

𝑎1
, sendo assim tem-se o seguinte: 

A soma dos termos da P.G. é expressa por 𝑆𝑛  =  22𝑛 –  1. Substituindo n por 1, determina-se a soma dos 1 primeiros 

termos da P.G. ou seja, o próprio 𝑎1. 

𝑆1 =  22∙1 –  1 =  22 –  1 = 3 

𝑎1 = 3 

Substituindo n por 2, determina-se a soma dos 2 primeiros termos da P.G., ou seja, 𝑎1 + 𝑎2. 

𝑆2 =  22∙2 –  1 =  24 –  1 = 15 

𝑆2 = 𝑎1 + 𝑎2 



 

4 

 

15 = 3 + 𝑎2 

𝑎2 = 12 

A razão de uma P.G. é: 

𝑞 =
𝑎2

𝑎1
=

12

3
= 4 

 

Assim, o recurso é IMPROCEDENTE e o gabarito da presente questão permanece INALTERADO. 

Fonte: 

 PAIVA, Manoel. Matemática - Paiva: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 3. ed. São Paulo: Moderna, 2016. 

 EGENSZAJN, David; IEZZI, Gelson; ALMEIDA, Nilze De; DOLCE, Osvaldo; PÉRIGO, Roberto. Matemática: 

Ciência E Aplicações: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 9. ed. Saraiva Educação, 2016. 

Questão: 28 
Recurso procedente. Questão anulada. 
Sustenta o recurso que a assertiva “A” esteja correta, sustentando que alteração recente na Lei Orgânica do Município 

determinou a alteração da duração do mandato da Mesa para 2 (dois) anos.  Embora o Regimento Interno da Câmara, 

art. 15, com redação dada pela Resolução n. 442/2018 estabeleça 1 (um) ano, a hierarquia normativa da Lei Orgânica 

prevalece. Neste sentido, a questão apresentou duas respostas corretas e foi anulada. 

Fonte:  

 Regimento Interno da Câmara Municipal de Amparo.  

 Lei Orgânica do Município de Amparo.  

Disponível em: http://www.camaraamparo.sp.gov.br/temp/09022020224550regimento_interno.pdf 

Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Internet apesar de muito rápida e prática, não se compara ao rádio. Em uma notícia vista na internet ela teve que 

ser digitada, diagramada, incluído links, fotos ou ilustrações e por final publicar. Em uma notícia de rádio o repórter 

basta abrir o microfone e dar a notícia que essa chegará imediatamente ao público. 

A vida útil é limitada, não foi dito nem afirmado que a mídia impressa perdia o valor, está bem-dito na questão que 

DIMINUI o valor, pela própria urgência do meio e seu uso. 

 
Questão: 40 
Recurso procedente. Questão anulada. 
Não há opção correta entre as alternativas que atendem o enunciado da questão. Deste modo a questão foi 
anulada. 
 
 

Cargo: Contador 
 
 

Tipo de Prova: Tipo 1 - BRANCA 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) A mudança que o smartphone provocou no mundo pode ser vista como algo esperado desde o 

momento de sua primeira apresentação à sociedade.” não pode ser considerada correta. De acordo com o trecho 

destacado a seguir, em especial o último período transcrito, é possível observar a evolução e mudanças que foram 

acontecendo com o passar do tempo após a apresentação do smartphone, ou seja, naquele momento inicial tudo era 

novo e outras novidades foram surgindo até as transformações atuais que tal tecnologia provocou na sociedade. “O 

http://www.camaraamparo.sp.gov.br/temp/09022020224550regimento_interno.pdf
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século 21 começou no dia 9 de janeiro de 2007. Foi quando Steve Jobs apresentou o iPhone num evento da Apple. No 

momento em que o fundador da companhia abriu a homepage do New York Times no aparelhinho, começava uma 

nova era: a do computador realmente pessoal. A internet se libertava dos PCs, e chegava aos bolsos de todo mundo. 

Bom, não exatamente de todo mundo. O iPhone de 2007 era uma Lamborghini, algo feito para uma minoria 

endinheirada. Mas isso começaria a mudar no final de 2008, com a chegada do Android. Agora qualquer empresa que 

quisesse copiar a Apple e fabricar seu próprio smartphone podia usar o sistema operacional do Google, o que diminuía 

violentamente o custo de desenvolvimento. Isso permitiu a criação de smartphones que cabiam mesmo no bolso – 

agora, no sentido financeiro da expressão. Ainda era tudo mato: não existia WhatsApp nem Instagram.” 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) Apresenta informações de forma imparcial de acordo com o suporte de caráter midiático em que é 

veiculado. ” não pode ser considerada correta, pois, conforme a fonte citada ao final do texto: “(Por Alexandre 

Versignassi. Disponível em: https://super.abril.com.br/ blog/alexandre-versignassi/carta-ao-leitor-221-vezes-por-

dia/Acesso em: janeiro de 2020.)” trata-se de uma carta ao leitor assinada por Alexandre Versignassi o que indica o 

caráter dissertativo argumentativo do texto e, portanto, a apresentação de um ponto de vista. A alternativa “B) 

Apresenta os fatos de forma subjetiva, aplicando à informação em questão a opinião e o ponto de vista do 

enunciador.” foi indicada como correta. A Carta ao Leitor é um Editorial.  Cada jornal ou Revista tem seu Editorial. 

Quando um assunto está no centro das atenções o Jornal ou a Revista dá a opinião do Editor a seus leitores. Pode vir 

com um desses nomes: Editor ou Editorial ou Carta ao Leitor. A Carta ao Leitor é o texto de um jornal ou Revista em 

que o conteúdo expressa a opinião da empresa, da direção ou da equipe de redação, sem a obrigação de ter alguma 

imparcialidade ou objetividade. Tem por objetivo informar, mas sem a obrigação de ser neutro, indiferente, pois o 

redator dispõe da opinião do jornal ou da Revista sobre o assunto narrado.  O Editorial ou Carta ao Leitor é um texto 

mais opinativo do que informativo. Possui um fato e uma opinião. O fato informa o que aconteceu e a opinião 

transmite a interpretação do que aconteceu. É comum haver uma seção chamada Editorial ou Carta ao Leitor 

nos grandes jornais ou revistas, que reservam um espaço predeterminado para os editoriais em duas ou mais colunas, 

logo nas primeiras páginas internas. A alternativa “C) A objetividade é de fundamental importância para que o 

posicionamento do enunciador mostre-se coerente e confiável a seu interlocutor.” não pode ser considerada correta, 

pois, quando se mostra o posicionamento de alguém dizemos que, neste caso, trata-se da subjetividade do texto que 

faz oposição à objetividade, em que há imparcialidade.  

Fonte: Savioli, Francisco Platão. Para Entender o Texto - Leitura e Redação. Ed. Ática. 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo do recurso não diz respeito à questão identificada. 

Fonte: Prova aplicada 

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Steve Jobs é uma grande personalidade do século XXI cuja importância é mundialmente reconhecida.” 

foi devidamente considerada correta. A frase que o recorrente apresenta: “B) Steve Jobs é uma grande personalidade 

do século XXI cuja a importância é mundialmente reconhecida” não demonstra o que foi apresentado na questão, a 

diferença está no artigo “a” após o termo “cuja” e a ausência do ponto no final da frase. 

Fonte: Questão em análise. 

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) “A internet se libertava dos PCs, e chegava aos bolsos de todo mundo.” foi adequadamente indicada 

https://super.abril.com.br/blog/alexandre-versignassi/carta-ao-leitor-221-vezes-por-dia/Acesso
https://super.abril.com.br/blog/alexandre-versignassi/carta-ao-leitor-221-vezes-por-dia/Acesso
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como correta. De acordo com o enunciado da questão - “Entre as estratégias de referenciação está a retomada de um 

elemento que já foi introduzido no texto por meio de uma palavra ou expressão.” -  a retomada a ser observada seria 

aquela feita por meio de uma palavra ou expressão, ou seja, o termo empregado estaria presente.  

Na alternativa D) “Os aparelhos só não tendem mesmo à onipresença em bolsões de pobreza extrema.” a expressão 

que retoma a informação já introduzida é “os aparelhos” em uma referência a “smartphones”. Vejamos o trecho do 

texto: “Ainda era tudo mato: não existia WhatsApp nem Instagram. E o Facebook, que compraria os dois na década 

seguinte, ainda tomava pau do Orkut. Mas a revolução já tinha começado. Em 2008, foram vendidos 139 milhões de 

smartphones no mundo. Em 2011, com mais dispositivos baratos à disposição, 472 milhões. De 2014 em diante, mais 

de um bilhão. Resultado: 4 bilhões de pessoas têm smartphone hoje. Isso dá 51,9% da população mundial – ou 80% 

da população adulta (entre 15 e 65 anos). Os aparelhos só não tendem mesmo à onipresença em bolsões de pobreza 

extrema – África subsaariana, Bangladesh, Paquistão.” 

Fonte: 

 O próprio texto.  

 KOCH, I. V.; VILELA, M. Gramática da língua portuguesa: gramática da palavra, gramática da frase, gramática 

do texto/discurso. Coimbra: Almedina, 2001. 

Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) O exagero do enunciador ao afirmar que as consequências apontadas anteriormente podem ser 

reconhecidas como algo pequeno ou de menor importância.” não pode ser considerada correta, como demonstra o 

trecho a seguir: 

 “Falar como o smartphone mudou o mundo é chover no molhado. Ele criou as empresas mais valiosas do planeta 

(Apple, Google, Facebook, Huawei), revolucionou o dia a dia (Uber, Rappi), e mudou a política (uma presença forte 

nas redes sociais vale mais do que toneladas de horário eleitoral na TV, como as eleições de 2018 provaram). Mas não 

é “só” isso.” 

É possível reconhecer no texto que o enunciador não trata de fatos pequenos, pois cita a criação das “empresas mais 

valiosas do planeta”, além disso, se o termo “só” refletisse o significado usual, não haveria necessidade do uso de 

aspas.  

Fonte: 

 O próprio texto.  

 KOCH, I. V.; VILELA, M. Gramática da língua portuguesa: gramática da palavra, gramática da frase, gramática 

do texto/discurso. Coimbra: Almedina, 2001. 

Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) A utilização da expressão “Quem fala aqui é o homem do 1003” para identificar o enunciador é uma 

comprovação do valor objetivo do texto ao utilizar números precisos em sua caracterização.” não pode ser considerada 

correta, pois, o texto em análise pode ser classificado como um texto literário que é uma construção textual de acordo 

com as normas da literatura, com objetivos e características próprias, como linguagem elaborada de forma a causar 

emoções no leitor. 

Fonte: Savioli, Francisco Platão. Para Entender o Texto - Leitura e Redação. Ed. Ática. 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Há cinco preposições que não permitem a utilização de crase para a indicação de horas: "até", "após", "desde", "entre" 

e "para". Retornarei após as 17h. O passeio está marcado para as 8h. Estou esperando desde as 15h30. Sairemos de 

São Paulo entre as 14h e as 18h. O supermercado fica aberto até as 22h. 

Fonte: KOCH, I. V.; VILELA, M. Gramática da língua portuguesa: gramática da palavra, gramática da frase, gramática do 

texto/discurso. Coimbra: Almedina, 2001. 
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Questão: 16 
Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

O recurso não está relacionado com a questão, portanto não há o que modificar, uma vez que não foram apontados 

nenhum aspecto que leve a uma revisão da questão.  

Fonte: MSDOS/Lista de comandos – Disponível em: <https://pt.wikibooks.org/wiki/MS-DOS/Lista_de_comandos> - 

Acesso em: 06 Jan. 2020. 

 
Questão: 17 
Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

O recurso não está relacionado com a questão, portanto não há o que modificar, uma vez que não foram apontados 

nenhum aspecto que leve a uma revisão da questão.  

Fonte: LAMBERT, J.; LAMBERT, S. – Windows 10 passo a passo – Porto Alegre: Bookman, 2016. – Pág.: 247. 

 
Questão: 23 
Recurso procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
Conforme recurso apresentado, o valor máximo da função é dada no mês de Dezembro f(12) = 32, como mostrado na 

resolução: 

f(12) = (12)² - 12(12) + 32 = 144 – 144 + 32 = 32 

Desse modo, o gabarito deverá ser alterado para letra D. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contextos e Aplicações. São Paulo: Ática, 2011 (Ensino Médio – Vol. 1, 2 e 

3) 

Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As alternativas não contemplam o contido no argumento recursal.   A alternativa B se refere aos secretários e não ao 
prefeito. 
Gabarito mantido 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A lei não possui termos ou palavras inúteis. Não é correto pretender aproximar o significado de um termo para levar 

ao entendimento de que tem semelhança com outro. Negligência e imprudência são estados de ação diferentes e 

não significam nem por aproximação, a mesma coisa. 

Gabarito mantido. 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão remeteu ao texto da lei, sendo certo que as assertivas da questão consideradas falsas pelo 

gabarito com ela não sincronizam. A construção recursal, portanto, não se mostra apta a ter guarida, para fins de 

alteração do referido gabarito. 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão apresenta o conceito de receita orçamentária não efetiva, que de acordo com MCASP (2018): 

“[...] é aquela em que os ingressos de disponibilidade de recursos foram precedidos de registro do reconhecimento do 

direito ou constituem obrigação correspondente [...]”. 

O fato do MCASP (2018) acrescentar ao conceito “como é o caso das operações de crédito”, não implica em conceituar 
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a receita orçamentária não efetiva, mas tão somente exemplifica-la, como poderia ter sido citada algum tipo de receita 

de capital. A exclusão do exemplo em momento algum tem a intenção de induzir o candidato ao erro, mas buscar 

avaliar seu conhecimento sobre o conceito das diferentes classificações da receita. 

Fonte:  

 BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de contabilidade aplicada ao setor 

público. parte i – procedimentos contábeis orçamentários. 8 ed. Brasília: STN/Coordenação-Geral de 

Contabilidade, 2018.  

 CARVALHO, Deusvaldo. Orçamento e contabilidade pública: teoria e prática e mais 800 exercícios. 5. ed. São 

Paulo: Elsevier, 2010. 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão traz que o Balanço Patrimonial atualmente é composto por quadros: a. Quadro Principal; b. 
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e, d. 
Quadro do Superávit / Déficit Financeiro, e o comando da questão solicita que seja identificado o QUADRO 
apresentado no enunciado. 

De acordo com o MCASP (2018, p. 432), “o Quadro das Contas de Compensação: Este quadro apresenta os 
atos potenciais do ativo e do passivo a executar, que potencialmente podem afetar o patrimônio do ente. Os valores 
dos atos potenciais já executados não devem ser considerados”.  

Dessa forma, e de acordo com o modelo apresentado, o quadro é o de compensação, referente aos controles 
das possíveis operações que possam alterar o patrimônio do ente público, e deve ser apresentado como parte 
integrante do balanço patrimonial. 

 
Fonte:  

 MCASP (2018), p. 435 

 BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de contabilidade aplicada ao setor 

público. 8 ed. Brasília: STN/Coordenação-Geral de Contabilidade, 2018.  

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A discriminação dos itens a serem adquiridos e do valor reportam ao fato dos mesmos serem considerados bens 

comuns e o valor apontar para o fato de limitar o mesmo à uma forma de aquisição que atenda aos princípios 

constitucionais de economicidade, eficiência e celeridade da administração pública. 

De acordo com o manual Licitações e Contratos do TCU, “a violação de princípios básicos da razoabilidade, da 

economicidade, da legalidade e da moralidade administrativa, e a desobediência às diretrizes fundamentais da 

licitação pública, no caso, a isonomia entre licitantes, o julgamento objetivo, a vinculação ao instrumento 

convocatório, bem como o caráter competitivo do certame constituem vícios insanáveis que ensejam a fixação de 

prazo para exato cumprimento da lei, no sentido de declarar a nulidade do certame [...] o pregão é modalidade de 

licitação prioritária para disputa pelo fornecimento de bens e serviços comuns e juridicamente condicionada, entre 
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outros, ao princípio da celeridade, conforme disposto no art. 4º do Decreto nº 3.555/2000. Decisão 1395/2002 

Plenário (Voto do Ministro Relator)” (p. 46). 

Nesse sentido, considera-se que cabe ao gestor, na busca da proposta mais vantajosa para a Administração, decidir-

se pela modalidade pregão sempre que o objeto for considerado comum e quando a opção não recair sobre a 

modalidade pregão, o gestor deve justificar, de forma motivada e circunstanciada, sua decisão (Licitações e Contratos 

TCU, 2010). 

Fonte: BRASIL. Tribunal de Contas da União. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU. 4. ed. Brasília: 

Secretaria Especial de Editorações e Publicações, 2010. 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão é claro ao dispor que a mesma deve ser respondida considerando o disposto na Lei nº. 

4.320/64: “De acordo com a Lei nº 4.320/64, sobre a Lei de Orçamento é INCORRETO afirmar que:” 

E segundo a referida lei, em seu artigo 7º, inciso II é permitida que na lei do orçamento contenha autorização para o 

executivo “Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para 

atender a insuficiências de caixa”. 

Nesse sentido, na questão apresentada não houve menção ao ano em que tal operação poderia ocorrer, mas tão 

somente as disposições contidas na Lei do Orçamento permitidas pela Lei nº. 4.320/64, sendo que o fato de ocorrer 

ou não no último ano do mandato não encontra-se no escopo da questão proposta, cuja finalidade é de avaliar o 

conhecimento dos dispositivos contidos na lei apontada como base para resolução. 

Fonte: BRASIL. Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

 
 

Cargo: Controlador Interno 
 
 

Tipo de Prova: Tipo 1 - BRANCA 
 
Questão: 16 
Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

O recurso não está relacionado com a questão, portanto não há o que modificar, uma vez que não foram apontados 

nenhum aspecto que leve a uma revisão da questão.  

Fonte: ABDALLA, S. L.; GUESSE, A. - Informática para concursos públicos. – São Paulo: Saraiva, 2012. Capítulo 5 - Pág.: 

223. 

 
Questão: 17 
Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

O recurso não está relacionado com a questão, portanto não há o que modificar, uma vez que não foram apontados 

nenhum aspecto que leve a uma revisão da questão.  

Fonte: LAMBERT, J.; LAMBERT, S. – Windows 10 passo a passo – Porto Alegre: Bookman, 2016. – Pág.: 550. 

 
Questão: 18 
Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

O recurso não está relacionado com a questão, portanto não há o que modificar, uma vez que não foram apontados 

nenhum aspecto que leve a uma revisão da questão.  

Fonte: FITZGERALD, J.; DENNIS, A. – Comunicações de dados empresariais e redes – 10ª ed. – Rio de Janeiro: LTC, 2010. 
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– Pág.: 19. 

 
Questão: 19 
Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

O recurso não está relacionado com a questão, portanto não há o que modificar, uma vez que não foram apontados 

nenhum aspecto que leve a uma revisão da questão.  

Fonte: FITZGERALD, J.; DENNIS, A. – Comunicações de dados empresariais e redes – 10ª ed. – Rio de Janeiro: LTC, 2010. 

– Pág.: 19. 

 
Questão: 20 
Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

O recurso não está relacionado com a questão, portanto não há o que modificar, uma vez que não foram apontados 

nenhum aspecto que leve a uma revisão da questão.  

Fonte: LAMBERT, J.; LAMBERT, S. – Windows 10 passo a passo – Porto Alegre: Bookman, 2016. – Pág.: 207. 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a resposta para a presente questão deveria ser 56, mas para formar as comissões não importa 

a ordem dos elementos no agrupamento, portanto, tem-se um caso de combinação simples. Para determinar o 

número de comissões de 3 funcionários que poderão ser formadas com esses 8 funcionários, de maneira que Jean e 

Décio não estejam juntos, basta subtrair do número total de comissões o número de comissões em que Jean e Décio 

estão juntos. 

O total de comissões de 3 funcionários que poderão ser formadas com os 8 funcionários é: 

𝐶8,3 =
8!

3!  ∙ 5!
=

8 × 7 × 6 × 5!

3 × 2 × 1 × 5!
= 56 

O número de comissões em que Jean e Décio estão juntos é igual a 6, pois, como Jean e Décio já estão na comissão, 

basta escolher mais um funcionário dentre os 6 restantes, o que dá um total de 6 possibilidades. 

Assim, o número de comissões de 3 funcionários que poderão ser formadas com esses 8 funcionários, de maneira que 

Jean e Décio não estejam juntos é 56 – 6 = 50. 

Assim, o recurso é IMPROCEDENTE e o gabarito da presente questão permanece INALTERADO. 

Fonte: 

 PAIVA, Manoel. Matemática - Paiva: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 3. ed. São Paulo: Moderna, 2016. 

 EGENSZAJN, David; IEZZI, Gelson; ALMEIDA, Nilze De; DOLCE, Osvaldo; PÉRIGO, Roberto. Matemática: 

Ciência E Aplicações: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 9. ed. Saraiva Educação, 2016. 

Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a assertiva “D” esteja incorreta, contudo, a questão aponta que Gomes praticou ato de 

improbidade de prejuízo ao erário, cuja pena de suspensão dos direitos políticos é de, no mínimo 5 anos. Assim, a 

pena de suspensão de 3 anos está aquém da prevista na legislação e a assertiva é verdadeira. Recurso Improcedente. 

Fonte: Lei de Improbidade Administrativa, art. 10 e 12, II. 

 

Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a assertiva “A” esteja correta a afirmar que o servidor não deve decidir entre o conveniente e 

o inconveniente, contudo, tal conceito refere-se à escolha de conveniência e oportunidade, núcleo central da 

discricionariedade administrativa que permeia as decisões do Administrador Público. A regra deontológica II 

estabelece que o servidor decidirá sobre várias vertentes, dentre elas, o conveniente e o inconveniente. Recurso 
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Improcedente. 

Fonte: Decreto de Ética dos Servidores Públicos Federais. 

 
Questão: 28 
Recurso procedente. Questão anulada. 
Sustenta o recurso que a assertiva “A” esteja correta, sustentando que alteração recente na Lei Orgânica do Município 

determinou a alteração da duração do mandato da Mesa para 2 (dois) anos.  Embora o Regimento Interno da Câmara, 

art. 15, com redação dada pela Resolução n. 442/2018 estabeleça 1 (um) ano, a hierarquia normativa da Lei Orgânica 

prevalece. Neste sentido, a questão apresentou duas respostas corretas e foi anulada. 

Fonte:  

 Regimento Interno da Câmara Municipal de Amparo.  

 Lei Orgânica do Município de Amparo. Disponível em: 

http://www.camaraamparo.sp.gov.br/temp/09022020224550regimento_interno.pdf 

 
 
Cargo: Procurador Legislativo 
 
 

Tipo de Prova: Tipo 1 - BRANCA 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) Apresenta informações de forma imparcial de acordo com o suporte de caráter midiático em que é 

veiculado. ” não pode ser considerada correta, pois, conforme a fonte citada ao final do texto: “(Por Alexandre 

Versignassi. Disponível em: https://super.abril.com.br/ blog/alexandre-versignassi/carta-ao-leitor-221-vezes-por-

dia/Acesso em: janeiro de 2020.)” trata-se de uma carta ao leitor assinada por Alexandre Versignassi o que indica o 

caráter dissertativo argumentativo do texto e, portanto, a apresentação de um ponto de vista. A alternativa “B) 

Apresenta os fatos de forma subjetiva, aplicando à informação em questão a opinião e o ponto de vista do 

enunciador.” foi indicada como correta. A Carta ao Leitor é um Editorial.  Cada jornal ou Revista tem seu Editorial. 

Quando um assunto está no centro das atenções o Jornal ou a Revista dá a opinião do Editor a seus leitores. Pode vir 

com um desses nomes: Editor ou Editorial ou Carta ao Leitor. A Carta ao Leitor é o texto de um jornal ou Revista em 

que o conteúdo expressa a opinião da empresa, da direção ou da equipe de redação, sem a obrigação de ter alguma 

imparcialidade ou objetividade. Tem por objetivo informar, mas sem a obrigação de ser neutro, indiferente, pois o 

redator dispõe da opinião do jornal ou da Revista sobre o assunto narrado.  O Editorial ou Carta ao Leitor é um texto 

mais opinativo do que informativo. Possui um fato e uma opinião. O fato informa o que aconteceu e a opinião 

transmite a interpretação do que aconteceu. É comum haver uma seção chamada Editorial ou Carta ao Leitor 

nos grandes jornais ou revistas, que reservam um espaço predeterminado para os editoriais em duas ou mais colunas, 

logo nas primeiras páginas internas. A alternativa “C) A objetividade é de fundamental importância para que o 

posicionamento do enunciador mostre-se coerente e confiável a seu interlocutor.” não pode ser considerada correta, 

pois, quando se mostra o posicionamento de alguém dizemos que, neste caso, trata-se da subjetividade do texto que 

faz oposição à objetividade, em que há imparcialidade.  

Fonte: Savioli, Francisco Platão. Para Entender o Texto - Leitura e Redação. Ed. Ática. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito divulgado apresenta a alternativa “D” como correta e não a “A” conforme afirma o requerente.  

Fonte: Gabarito divulgado 

 
 

http://www.camaraamparo.sp.gov.br/temp/09022020224550regimento_interno.pdf
https://super.abril.com.br/blog/alexandre-versignassi/carta-ao-leitor-221-vezes-por-dia/Acesso
https://super.abril.com.br/blog/alexandre-versignassi/carta-ao-leitor-221-vezes-por-dia/Acesso
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Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Steve Jobs é uma grande personalidade do século XXI cuja importância é mundialmente reconhecida.” 

foi devidamente considerada correta. A frase que o recorrente apresenta: “B) Steve Jobs é uma grande personalidade 

do século XXI cuja a importância é mundialmente reconhecida” não demonstra o que foi apresentado na questão, a 

diferença está no artigo “a” após o termo “cuja” e a ausência do ponto no final da frase.  

Fonte: Questão em análise. 

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) “A internet se libertava dos PCs, e chegava aos bolsos de todo mundo.” foi adequadamente indicada 

como correta. De acordo com o enunciado da questão - “Entre as estratégias de referenciação está a retomada de um 

elemento que já foi introduzido no texto por meio de uma palavra ou expressão.” -  a retomada a ser observada seria 

aquela feita por meio de uma palavra ou expressão, ou seja, o termo empregado estaria presente.  

Na alternativa D) “Os aparelhos só não tendem mesmo à onipresença em bolsões de pobreza extrema.” a expressão 

que retoma a informação já introduzida é “os aparelhos” em uma referência a “smartphones”. Vejamos o trecho do 

texto: “Ainda era tudo mato: não existia WhatsApp nem Instagram. E o Facebook, que compraria os dois na década 

seguinte, ainda tomava pau do Orkut. Mas a revolução já tinha começado. Em 2008, foram vendidos 139 milhões de 

smartphones no mundo. Em 2011, com mais dispositivos baratos à disposição, 472 milhões. De 2014 em diante, mais 

de um bilhão. Resultado: 4 bilhões de pessoas têm smartphone hoje. Isso dá 51,9% da população mundial – ou 80% 

da população adulta (entre 15 e 65 anos). Os aparelhos só não tendem mesmo à onipresença em bolsões de pobreza 

extrema – África subsaariana, Bangladesh, Paquistão.” 

Fonte: 

 O próprio texto.  

 KOCH, I. V.; VILELA, M. Gramática da língua portuguesa: gramática da palavra, gramática da frase, gramática 

do texto/discurso. Coimbra: Almedina, 2001. 

Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A) “Salário mínimo tem novo reajuste e passa a R$ 1.045 neste ano.” não pode ser considerada correta, 

pois, em “Falar como o smartphone mudou o mundo é chover no molhado.” (5º§) o destacado refere-se a uma 

expressão idiomática. “Chover no molhado” tem um sentido cultural que pode ser considerada figurativa, gíria ou de 

contexto popular. Expressões idiomáticas e provérbios podem ser categorizados como fraseologias de valor referencial 

que representam imagens de algo concreto e cujo sentido literal difere do seu significado. As expressões idiomáticas 

são porções de frases cujo significado ultrapassa o significado literal, o que não ocorre na alternativa “A”. 

Fonte: KOCH, I. V.; VILELA, M. Gramática da língua portuguesa: gramática da palavra, gramática da frase, gramática do 

texto/discurso. Coimbra: Almedina, 2001. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) O exagero do enunciador ao afirmar que as consequências apontadas anteriormente podem ser 

reconhecidas como algo pequeno ou de menor importância.” não pode ser considerada correta, como demonstra o 

trecho a seguir: 

 “Falar como o smartphone mudou o mundo é chover no molhado. Ele criou as empresas mais valiosas do planeta 

(Apple, Google, Facebook, Huawei), revolucionou o dia a dia (Uber, Rappi), e mudou a política (uma presença forte 

nas redes sociais vale mais do que toneladas de horário eleitoral na TV, como as eleições de 2018 provaram). Mas não 

é “só” isso.” 

É possível reconhecer no texto que o enunciador não trata de fatos pequenos, pois cita a criação das “empresas mais 

valiosas do planeta”, além disso, se o termo “só” refletisse o significado usual, não haveria necessidade do uso de 
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aspas.  

Fonte:  

 O próprio texto.  

 KOCH, I. V.; VILELA, M. Gramática da língua portuguesa: gramática da palavra, gramática da frase, gramática 

do texto/discurso. Coimbra: Almedina, 2001. 

Questão: 15 
Recurso procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
Conforme recurso apresentado, o valor máximo da função é dada no mês de Dezembro f(12) = 32, como mostrado na 

resolução: 

f(12) = (12)² - 12(12) + 32 = 144 – 144 + 32 = 32 

Desse modo, o gabarito foi alterado para letra D. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contextos e Aplicações. São Paulo: Ática, 2011 (Ensino Médio – Vol. 1, 2 e 

3) 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O intervalo no qual o conjunto está inserido é entre -1 e +1, sendo um intervalo aberto (os valores -1 e +1 não fazem 

parte). Uma forma usual de se apresentar esse tipo de intervalo (aberto) é utilizando os colchetes invertidos, pois 

estes simbolizam que o número não pertence ao intervalo. 

Desse modo, ratifica-se o gabarito preliminar. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contextos e Aplicações. São Paulo: Ática, 2011 (Ensino Médio – Vol. 1, 2 e 

3) 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão remeteu ao texto da lei, sendo certo que as assertivas da questão consideradas falsas pelo 

gabarito com ela não sincronizam. A construção recursal, portanto, não se mostra apta a ter guarida, para fins de 

alteração do referido gabarito. 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que o conteúdo está fora do edital, contudo, a matéria trata do art. 39 da Constituição Federal, 

conjugado com a mera leitura do Edital, documento de conhecimento obrigatório dos candidatos e que traz o regime 

de trabalho ao qual os próprios hão de se submeter caso aprovados no certame. Recurso Improcedente. 

Fonte: Constituição Federal, art. 39 e leitura e conhecimento elementar do edital. 

 

Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais demonstram ter confundido o significado do verbo “prescindir”, isto é “dispensar”. Recurso 

Improcedente. 

Fonte: Constituição Federal.  

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há outros conceitos de lance intermediário, porém a assertiva trás o conceito apresentado na 

norma regente e prevista no edital (art. 3º, V do Decreto n. 10024/19. Recurso Improcedente. 

Fonte: Regulamento do Pregão eletrônico  
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Questão: 37 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
Sustenta que há mais de uma assertiva correta, no que lhe assiste razão, visto que a alternativa que dispõe sobre o 

prazo recursal está de acordo com o art. 1003 do Código de Processo Civil. 

Fonte: Código de Processo Civil 

 
Questão: 39 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
Sustenta o recurso que há mais de uma assertiva correta, no que lhe assiste razão, visto que as alternativas A e D estão 

de acordo com o art. 1007 do Código de Processo Civil. 

Fonte: Código de Processo Civil 

 

 

Cargo: Técnico Administrativo 
 
 

Tipo de Prova: Tipo 1 - BRANCA 
 
Questão: 01 
Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento apresentado não está de acordo com o conteúdo da questão. 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conceito de linha reta não implica necessariamente na orientação vertical ou horizontal. Uma reta pode ter uma 

inclinação diferente dessas, isto é, uma linha pode ser diagonal e, ainda assim, será uma reta. 

Desse modo, ratifica-se o gabarito preliminar. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contextos e Aplicações. São Paulo: Ática, 2011 (Ensino Médio – Vol. 1, 2 e 

3) 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para resolução dessa questão, deve-se calcular o valor de R(8), isto é: 

R(8) = –5(8)² + 65(8) – 60 = –320 + 520 – 60 = 140, conforme gabarito preliminar. 

Dessa forma, ratifica-se o gabarito preliminar. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contextos e Aplicações. São Paulo: Ática, 2011 (Ensino Médio – Vol. 1, 2 e 

3) 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a assertiva A esteja correta, contudo, não há pena de “perda” dos direitos políticos e sim de 

suspensão. Recurso improcedente. 

Fonte: Lei de Improbidade Administrativa 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a assertiva C não é a resposta, fazendo crer que consultou equivocadamente o gabarito, já que 

a resposta é a letra A que, por seu turno, traduz a literalidade da Lei Orgânica e não a realidade da Câmara no momento 

da realização do certame. Recurso improcedente. 

Fonte: Lei Orgânica do Município 
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Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a questão de nº 32 deveria ser anulada. As razões recursais dispõem que a alternativa “C”, por 

acrescentar ao seu texto as palavras “[...] demais casos [...]”, poderia levar a entender que esta se aplicaria também 

às “autoridades de hierarquia superior”. É importante ressaltar que a alternativa “C” está CORRETA e em conformidade 

com o Manual de Redação da Presidência da República, versão 2018, página 31 que consta: “b) Para autoridades de 

mesma hierarquia, de hierarquia inferior ou demais casos:  Atenciosamente,”. Assim, tanto na referida questão, como 

também no próprio Manual de Redação, as duas situações (1 - autoridades de hierarquia superior ou 2 - de mesma 

hierarquia, inferior ou demais casos) são tratadas de formas distintas, portanto, não haveria motivo ou risco de que   

fosse levado ao erro. Por fim, esta banca decide pelo indeferimento do recurso e, consequentemente, pela 

manutenção do gabarito da questão nº 32. 

Fonte: Manual de Redação da Presidência da República. 3ª edição, revisada, atualizada e ampliada. Brasília, 2018. 
 
 

Cargo: Técnico de Informática 
 
 

Tipo de Prova: Tipo 1 - BRANCA 
 
Questão: 21 
Recurso procedente. Gabarito alterado para a alternativa C. 
Sustenta o recurso que a resposta correta é a letra C, o que é verdade, pois, como os netos escolhidos farão a mesma 

viagem, tem-se um caso de combinação simples, onde a ordem dos elementos no agrupamento não interfere.  

Combinação dos 18 alunos em 5 escolhas. 

𝐶18,5 =
18!

5!  ∙ 13!
=

18 × 17 × 16 × 15 × 14

5 × 4 × 3 × 2 × 1
= 8568 

 

Assim, o recurso é PROCEDENTE e o gabarito da presente questão foi ALTERADO para alternativa C. 
Fonte: 

 PAIVA, Manoel. Matemática - Paiva: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 3. ed. São Paulo: Moderna, 2016. 

 EGENSZAJN, David; IEZZI, Gelson; ALMEIDA, Nilze De; DOLCE, Osvaldo; PÉRIGO, Roberto. Matemática: 

Ciência E Aplicações: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 9. ed. Saraiva Educação, 2016. 

Questão: 25 
Recurso procedente. Gabarito alterado para a alternativa “A”. 
Sustenta o recurso que a resposta correta é a letra A, o que é verdade, pois: Multiplicando 𝑦2 − 𝑥2 = −32 por -1 tem-

se: 

𝑥2 − 𝑦2 = 32  

Usando produto notável: 

𝑥2 − 𝑦2 = 32  

(𝑥 + 𝑦) ∙ (𝑥 − 𝑦) = 32  

Como x – y = 8: 

(𝑥 + 𝑦) ∙ 8 = 32  

𝑥 + 𝑦 = 4  

Resolvendo o sistema: 



 

16 

 

{
𝑥 + 𝑦 = 4
𝑥 − 𝑦 = 8

 

2𝑥 = 12 

𝑥 = 6   

Substituindo x na equação x + y = 4: 

𝑥 + 𝑦 = 4 

6 + 𝑦 = 4 

𝑦 = −2 

Assim: 

𝑥

𝑦
=  

6

−2
=  −3 

 

Assim, o recurso é PROCEDENTE e o gabarito da presente questão foi ALTERADO para alternativa A. 

Fonte: 

 PAIVA, Manoel. Matemática - Paiva: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 3. ed. São Paulo: Moderna, 2016. 

 EGENSZAJN, David; IEZZI, Gelson; ALMEIDA, Nilze De; DOLCE, Osvaldo; PÉRIGO, Roberto. Matemática: Ciência 

E Aplicações: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 9. ed. Saraiva Educação, 2016. 

 

 
 
 

III 
DAS CONCLUSÕES 

 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e fundamentações 

supraelencadas. 
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