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CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRA/MG 

  

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados 
para o concurso público de prova e títulos destinado ao preenchimento de vagas de seu quadro de servidores 
e formação de cadastro reserva da Câmara Municipa de Itabira/MG, que insurgem contra a publicação do 
gabarito preliminar, conforme disposto no EDITAL Nº 01, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021. 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição Nome Cargo 

270002859 Ailton Francisco De Moraes Oficial Administrativo 

270000436 Alam Viana Figueiredo Analista Legislativo 

270000432 Alam Viana Figueiredo Procurador Jurídico 

270001650 Alex Medeiros Lacerda Oficial Administrativo 

270000632 Ana Luiza Torres Lage Silva Oficial Administrativo 

270002738 Ana Paula Dias De Freitas Oficial Administrativo 

270001665 Arésia Maria Guerra E Silva Oficial Administrativo 

270002922 Barbara Kimberly Moraes Oficial Administrativo 

270001655 Camila Rezende Da Silveira Analista Legislativo 

270000247 Carolina Kayali Araújo Procurador Jurídico 

270002572 Cristiane Araújo Ouvidor 

270002262 Dalice De Assis Moraes Controlador Interno 

270001551 Daniela De Fatima Leite Oficial Administrativo 

270002742 Daniela Fernandes Oliveira Oficial Administrativo 

270000555 Delaine Lage Jácome Damasceno Oficial Administrativo 

270000619 Elaine Patricia Oliveira Coelho Oficial Administrativo 

270000725 Elizângela Cristina Dos Santos Silva Oficial Administrativo 

270000823 Fernanda De Souza Furtunato Oficial Administrativo 

270001616 Fernando Moraes Raso Sardinha Pinto Analista Legislativo 
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Inscrição Nome Cargo 

270000213 Flávia Patrícia Ferreira Oficial Administrativo 

270002819 Franciele Aparecida Da Silva Frank Ouvidor 

270000708 Hana Camila Gomes Silva Ouvidor 

270002822 Jacira Batista Oliveira Lisboa Oficial Administrativo 

270001663 José Carlos Martins Do Nascimento Procurador Jurídico 

270001924 Jussara Meireles Deiró Analista Legislativo 

270001925 Jussara Meireles Deiró Procurador Jurídico 

270000575 Jussara Sandy De Souza Oficial Administrativo 

270000215 Katia Nobre Leal Oficial Administrativo 

270000020 Lorrany Barros Bastos De Oliveira Oficial Administrativo 

270002847 Luciana Duarte Oliveira Analista Legislativo 

270002848 Luciana Duarte Oliveira Procurador Jurídico 

270001926 Maria Raimunda Hermelinda Dos Reis Ouvidor 

270003008 Marina Luciana Gois Dos Santos Vaz Procurador Jurídico 

270000039 Matheus Cristian Leal Mendes Oficial Administrativo 

270001073 Petrônio Facchinetti Carvalhal Neto Procurador Jurídico 

270001293 Priscilla Carla Tomaz Ouvidor 

270000007 Rafaela Parreiras Anjos Analista Legislativo 

270000008 Rafaela Parreiras Anjos Ouvidor 

270000043 Ranieri Ferreira De Oliveira Oficial Administrativo 

270002166 Roberta Esteves Ferreira Analista Legislativo 

270002167 Roberta Esteves Ferreira Ouvidor 

270002000 Sabrina Oliveira Da Silva Ouvidor 

270001624 Samuel Duarte Luciano Analista Legislativo 

270002599 Samuel Duarte Luciano Ouvidor 

270002688 Sandyla Gonçalves Ventura Oficial Administrativo 

270000064 Simone Moreira Machado Oficial Administrativo 

270002250 Stephanny Arôuca Nasser Analista Legislativo 

270000393 Vanderlúcio Oliveira Gonçalves Analista Legislativo 

270000396 Vanderlúcio Oliveira Gonçalves Procurador Jurídico 

270003012 Walquíria Gomes Vianna De Jesus Ouvidor 

270001716 Walter Xavier Azevedo Barcelos Analista Legislativo 

270001715 Walter Xavier Azevedo Barcelos Procurador Jurídico 
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II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS  

  

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 
Cargo: Analista Legislativo 
 

BRANCA 

07 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) A consciência coletiva extrapola interesses individuais, podendo até mesmo confrontar-lhes com 
outros ideais caso haja necessidade.” não pode ser identificada como correta, pois de acordo com a Definição de 
Confrontar, a correção seria “confrontá-los”. Classe gramatical: verbo bitransitivo, verbo pronominal e verbo 
transitivo direto Tipo do verbo confrontar: regular. Separação silábica: con-fron-tar.  Atender alguém: Atender o 
cliente; / Atender o paciente; / Atender o cidadão; / Atender o freguês; / Atender o candidato. 
 
Fontes:  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.   

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Léxikon, 2013. 

 Dicionário de regência verbal. Celso Pedro Luft. Ed. Ática.    
 
 

BRANCA 

09 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 “Como os termos coletivo e social são frequentemente tomados um pelo outro, é-se induzido a crer que a 
consciência coletiva é toda a consciência social, isto é, estende-se tão longe quanto a vida psíquica da sociedade, 
sendo que, sobretudo nas sociedades superiores, ela é só uma parte muito restrita.” A alternativa “C) Embora, 
usualmente, os termos em questão sejam empregados como sinônimos; de acordo com a norma padrão da 
língua, tal emprego é considerado inadequado.” não pode ser indicada como correta. Tal emprego não é 
considerado inadequado, ao dizer que consciência coletiva não é o mesmo que consciência social, não significa 
dizer que o emprego em outro contexto dos vocábulos “coletivo” e “social” como equivalentes seja sempre 
inadequado. 
 
Fontes: 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.   

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Léxikon, 2013. 

 PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto. 
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BRANCA 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Substrato: essência, natureza íntima, o que resta após uma transformação; resíduo, resto base, fundamento "o 
substrato de uma doutrina". Sem dúvida, ela não tem por substrato um órgão único; é, por definição, difusa em 
toda extensão da sociedade. Significado de Difusa: Que se espalha por várias ou por todas as direções possíveis; 
espalhada. Que se estende excessivamente num assunto; que fala muito; prolixo. Que sofre difusão; cujos raios 
luminosos se dispersam ou se separam, após a passagem por um meio óptico: luz difusa. Ambiguidade: 
característica ou condição do que é ambíguo, propriedade que apresentam diversas unidades linguísticas 
(morfemas, palavras, locuções, frases) de significar coisas diferentes, de admitir mais de uma leitura; anfibologia 
[A ambiguidade é um fenômeno muito frequente, mas, na maioria dos casos, os contextos linguístico e situacional 
indicam qual a interpretação correta; estilisticamente, é indesejável em texto científico ou informativo, mas é 
muito usada na linguagem poética e no humorismo.]Com efeito, é independente das condições particulares em 
que os indivíduos estão colocados; eles passam, ela permanece. Significado de Restrita: Que se limitou; entre 
limites; limitada: área restrita aos médicos. Destinada a um pequeno ou selecionado grupo: entrada restrita aos 
funcionários. Cujas dimensões são menores, em comparação aos demais; reduzida: sua inteligência é restrita. 
Que age de modo rigoroso; estrita. Em que há austeridade, inflexibilidade; inflexível. A alternativa “A) “[...] isenta 
de ambiguidades.” / contrariedades.” está incorreta de acordo com o exposto anteriormente. A alternativa “D) 
“[...] difusa em toda extensão da sociedade [...]” / de grande alcance, em várias direções.” foi indicada como 
correta de acordo com o exposto anteriormente.   
 
Fontes: 

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Léxikon, 2013. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
 
 

BRANCA 

14 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumentação é um conjunto de afirmações, premissas ou suposições que defendem um ponto de vista e que 
tem por objetivo convencer o leitor sobre algo. Argumentar não é necessariamente atacar ou criticar alguém. Os 
argumentos também podem ser usados para apoiar os pontos de vista de outras pessoas. Um texto 
argumentativo é aquele que apresenta uma tese, ou seja, uma opinião sobre algo, junto a um conjunto de 
fundamentos utilizados para embasar esse ponto de vista. Caso o texto não possua um ponto de vista ou um 
fundamento, ele não pode ser considerado argumentativo, já que esses dois pontos são cruciais para que um 
texto seja coerente em defesa ou crítica a qualquer tema. A alternativa “B) Estabelecer relações entre assuntos 
distintos, mas afins.” não pode ser considerada correta, pois, não há assuntos distintos, mas um só. O assunto 
trata do campo em que se insere o tema da argumentação. Trechos sobre outros assuntos completamente 
diferentes do tema e sem relação alguma com a argumentação desenvolvida configuram em parte desconectada 
do texto.  
 
Fontes: 

 BECHARA, Evanildo. Bechara para Concursos. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 2019. 

 KOCH, I. G. V. Argumentação e linguagem. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1987. 
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BRANCA 

16 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda conceitos básicos de internet, na qual a alternativa incorreta deveria ser localizada e marcada. 

A alternativa B, aborda os primórdios do termo intranet: 

O termo Intranet começou a ser usado em meados de 1995, por fornecedores de produtos de 

rede, para se referirem ao uso, dentro das empresas privadas, de tecnologias projetadas para a 

comunicação por computador entre empresas (Morais, Lima, Franco, 2021, P. 48.). 

Que se tornou uma rede privativa de computadores, que se baseia nos padrões de comunicação de dados da 

Internet pública. Assim:  

Do ponto de vista empresarial, uma Intranet é um meio privativo, que permite a troca de 

informações e oferece vantagens inigualáveis em termos de custos e recursos, mediante a 

integração de serviços de rede tradicionais. Na Intranet, o conteúdo disponibilizado tem caráter 

interno, em que todo ou parte deste conteúdo será disponibilizado somente a pessoas 

identificadas dentro de uma organização. Normalmente é usada por empresas ou instituições 

para comunicação entre os funcionários ou para negócios entre empresas (Morais, Lima, Franco, 

2021, P. 48.). 

O conceito apresentado na letra A é de Extranet e não de FTP  

Sendo assim uma Extranet é uma rede corporativa, que utiliza tecnologia Internet, para conectar empresas a seus 

fornecedores, parceiros, clientes, ou outros empreendimentos com os quais compartilhem objetivos.  

E FTP (File Transfer Protocol) é o serviço básico de transferência de arquivos na rede. Usando FTP, um usuário da 

rede pode carregar (upload) arquivos de seu computador para outro ou descarregar (download) arquivos de um 

dado computador para o seu. Para tanto, o usuário deve ter permissão de acesso ao computador remoto.                                                 

Sendo assim, torna IMPROCEDENTE todos os recursos, o gabarito está correto e a resposta certa é a Letra A. 

 

Fontes: 

 MORAIS, C. T. Q,; LIMA, J. V.FRANCO, S. R. K. Conceitos sobre Internet e Web. Porto Alegre: Editora da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 2012. p48. 

 MORAIS, C. T. Q,; LIMA, J. V.FRANCO, S. R. K. Conceitos sobre Internet e Web. Porto Alegre: Editora da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 2012. p49. 
 
 

BRANCA 

17 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda uma configuração básica de texto usando Microsoft Word 2019. No documento de 30 Páginas, 

as 3 primeiras páginas precisavam ter numeração romana e as demais páginas numeração arábica iniciando em 1, 

sendo assim não fazia necessário a indicação de páginas nas ações realizadas por João, visto que ele estava 

seguindo exatamente a descrição do problema.  

Além disso, a falta de indicação de I, II e III no enunciado não se fazia necessário, visto que estava explicito que as 

respostas estavam condicionadas às ações realizadas pelo João para configurar o documento.  

Sendo assim, não existiu nenhum impedimento para solucionar a questão, tendo como resposta CORRETA a letra 

D. 
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Fonte: 

 Microsoft, Support Microsoft para Word. 2019. Disponível em:<https://support.microsoft.com/pt-

br/office/treinamento-de-word-para-windows-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73>.  Acesso em 22 

de Dec. 2021. 

 

 

BRANCA 

24 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única opção que não se refere às causas do movimento pendular é “descentralização das atividades produtivas 
como indústrias, serviços e comércio em algumas cidades, obrigando os moradores dos municípios vizinhos a 
buscarem trabalho nessas áreas”. O movimento pendular não é propriamente uma migração, uma vez que as 
pessoas que o realizam não mudam de seu local de moradia, portanto, não se trata de uma transferência 
definitiva, mas, sim, momentânea. A centralização das atividades produtivas como as indústrias, comércio e 
serviços, em determinadas cidades obrigam os moradores das cidades vizinhas a buscarem trabalho nesses 
centros. 
 
Fonte: 

 https://www.preparaenem.com/geografia/migracao-pendular.htm  
 
 

BRANCA 

25 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Esse processo não se restringe apenas à retirada de animais, sendo a exploração da sabedoria popular e coleta de 
espécies vegetais também inclusas no mesmo. Dessa forma, é correto afirmar que “a exploração da sabedoria 
popular e a coleta de espécies vegetais estão inclusas neste processo; o comércio de espécies (animais e vegetais) 
tem como principais consumidores, os cientistas e os laboratórios, cuja utilização restringe-se à realização de 
pesquisas e produção de medicamentos e cosméticos; e, os zoológicos e os colecionadores encomendam animais, 
que são capturados e vendidos; os valores são estabelecidos de acordo com a raridade das espécies. 
 
Fonte: 

 https://www.preparaenem.com/geografia/biopirataria.htm  
 
 

BRANCA 

28 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nos moldes do art. 29 III, há a “inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do 
mandato e na circunscrição do Município”. A declaração do vereador transcende o município em que o mandato 
é exercido, pois abrange localidades vizinhas e houve explicitamente a imputação ofensiva atribuída contra a 
honorabilidade dos imigrantes com a intenção de desacreditá-los na sociedade em que vivem, provocando contra 
eles desprezo ou menosprezo público. O enunciado deixa claro que o meio de comunicação em que foi feita a 
declaração abrange localidade e atinge audiência para além do limite geográfico da cidade em que o vereador 
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exerce o mandato.  Além disso, o vereador não goza de imunidade formal, além de não ter agido sob a garantia 
da imunidade material. A garantia de imunidade material, todavia não é absoluta, como se verifica no recente 
julgamento do caso envolvendo o Deputado Federal Daniel Silveira. A alternativa B está equivocada pois a 
inviolabilidade material não se estende a território que transcende os limites do município. 
 
Fonte:  

 Artigo 29, III da CRFB/88 
 
 

BRANCA 

29 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata de tema previsto no edital, o que contraria o alegado pelo recorrente, qual seja a Lei de Plano de 
Cargos e Carreiras da Câmara Municipal de Itabira. 
 
Fonte:  

 Artigo 47 da Lei Municipal 4.061/07 
 
 

BRANCA 

30 

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

O gabarito da questão observa o disposto pelo art. 45 §2º “d” e “h” da Lei Orgânica de Itabira que prevê: 
“Dependerá do voto de 2/3 dos membros da Câmara a aprovação dos projetos que versarem entre outros: 

d) alienação de bem imóvel; 
h) rejeição de parecer prévio do Tribunal de Contas” 

 O enunciado da questão busca que o candidato aponte, justamente, quais matérias exigem a maioria 
qualificada para aprovação, que, no caso, é de 2/3 dos vereadores. A interpretação do enunciado faz parte do 
processo de avaliação do candidato, de modo que não há obscuridade na forma em que a redação da questão foi 
elaborada.  
 
Fonte:  

 art. 45 §2º “d” e “h” da Lei Orgânica de Itabira. 
 
 

BRANCA 

39 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Como se vê, a questão sub examen exigia dos(as) candidatos(as) conhecimento sobre a classificação dos atos 
administrativos. Ao analisar referida questão percebe-se que: 
- Ao se tratar dos atos administrativos internos e externos, faz-se referência à classificação quanto ao alcance. 
Lado outro, ao se tratar dos atos de império e de gestão, está se referindo à classificação quanto ao objeto. Já os 
atos administrativos simples, compostos e complexos referem-se à classificação quanto à formação (processo de 
elaboração). Essa análise, por si só, já aponta o gabarito correto por exclusão.  
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- Não procede a alegação trazida pelos(as) recorrentes dando conta que os atos administrativos vinculados e 
discricionários não seriam objeto de uma classificação quanto ao regramento. Absolutamente. Numa análise 
perfunctória da melhor doutrina (v. MEIRELLES) fica claro que, de fato, os atos administrativos, quanto ao 
regramento (margem de escolha ou liberdade de ação), classificam-se em vinculados — aqueles em que o 
administrador não tem opção de escolha, estabelecendo a lei um único comportamento possível — e 
discricionários — aqueles atos em que o administrador goza de liberdade para a sua prática, realizando um juízo 
de valor de conveniência e oportunidade para o interesse público.  
 
Fonte:  

 MEIRELLES, Hely Lopes; ALEIXO, Décio Balestero; BURLE FILHO, José Emmanuel. Direito administrativo 
brasileiro. 38. ed. atual. São Paulo: Editora Malheiros, 2012, p. 171. 

 
 
Cargo: Controlador Interno 
 

BRANCA 

18 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda noções básicas de banco de dados, que inclui o básico de SQL no processo de criação, 

organização e manipulação de um banco de dados usando o comando JOIN. 

Sendo assim, a questão abordo conteúdo básico de informática dentro da área de banco de dados como descrito 

no conteúdo programático. 

Diante do explanado, O recurso é PREJUDICADO, e a resposta CORRETA É A LETRA A. 

 

Fontes: 

 SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F. and, SUDARSHAN, S. Database System Concepts. 6ed. New York: 

McGraw-Hill, 2006. p57. 

 DevMédia, SQL JOIN: Entenda como funciona o retorno dos dados. 2019. Disponível 

em:<https://www.devmedia.com.br/sql-join-entenda-como-funciona-o-retorno-dos-dados/31006>.  

Acesso em 22 de Dec. 2021. 

 
 

 
 
 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão tem por objetivo identificar, no Estatuto dos Servidores de Itabira, diploma constante do edital, e, mais 
especificamente no tema do estágio probatório. A questão tem como resposta o conteúdo constante do artigo 27 
da referida lei, nos termos: “Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará 
sujeito a estágio probatório por um período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual sua aptidão e 
capacidade serão avaliadas para o desempenho do cargo.” 
 
Fonte:  

 artigo 27 da Lei Municipal  4056/07 
 
 
 

BRANCA 

26 
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BRANCA 

37 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O caso narrado indica hipótese de contratação direta por parte da administração pública, por dispensa de 

licitação autorizada no art. 75, XIV da lei 14.133/21 (lei de licitações e contratos administrativos). 

“Art. 75. É dispensável a licitação: 

XIV - para contratação de associação de pessoas com deficiência, sem fins lucrativos e de comprovada 

idoneidade, por órgão ou entidade da administração pública, para a prestação de serviços, desde que o preço 

contratado seja compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam prestados 

exclusivamente por pessoas com deficiência”. 

 

Fonte: 

 Lei 14.133/21, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, especificamente art. 75, inc. XIV, 

que contém uma previsão expressa de hipótese de dispensa de licitação. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm 

 
 
Cargo: Oficial Administrativo 
 

BRANCA VERDE 

01 07 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo as ideias evidenciadas na crônica, é possível afirmar que o redator agiu de maneira profissional, ou seja, 
ele enxergou na notícia apenas o conteúdo policialesco – uma ficção policial. As demais informações são 
secundárias, contraditórias e inapropriadas à afirmativa dita por Pedro Cavalinho: “A maior inimiga da poesia é a 
vulgaridade”. O gabarito não poderia ser a opção de resposta C: “Falou superficialmente sobre o crime sem 
especificidades e pormenores”, pois, segundo o 1º§ do texto, a notícia policial foi dada de maneira completa, na 
íntegra, com especificidades, observe: “Num matutino de ontem, num desses matutinos que se empenham na 
publicidade do crime, havia a seguinte notícia: “João José Gualberto, vulgo ‘Sorriso’, foi preso na madrugada de 
ontem, no Beco da Felicidade, por ter assaltado a Casa Garson, de onde roubara um lote de discos”. A informação 
retratada foi significativa e substancial, fazendo, assim, com que os leitores entendessem a mensagem 
transmitida.  
 
Fonte:  

 O próprio texto 
 
 

BRANCA VERDE 

02 06 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O 3º§ é enfático ao denotar que: “Bem me disse Pedro Cavalinho, o tímido esteta, naquela madrugada: ‘A maior 
inimiga da poesia é a vulgaridade’.” Esteta retrata uma pessoa que aprecia e pratica o belo como valor essencial. 
Assim sendo, certifica-se que Pedro Cavalinho, “tímido esteta”, coloca os valores estéticos acima de tudo; porém, 
com timidez e acanhamento. 
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Fonte:  

 O próprio texto. 
 
 

BRANCA VERDE 

03 09 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O verbo “roubara” se encontra conjugado no pretérito-mais-que-perfeito do modo indicativo que é usado para 
indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação passada. Pode indicar, também, um acontecimento situado de 
forma incerta no passado. Este tempo verbal tem uma utilização muito limitada, sendo maioritariamente utilizado 
em exclamações, em linguagem poética ou na sua forma composta. Considerando o trecho em questão, verifica-
se que o verbo “roubara” expressa um fato vagamente situado no passado – não tão precisamente expresso. 
Dessa forma, compreendemos a prisão de João José Gualberto, vulgo “Sorriso” por ter assaltado a Casa Garson; 
contudo, a ação verbal “roubara” se encontra ligeiramente no passado e, de maneira incerta, o lote de discos é 
caracterizado. 
 
Fonte:  

 CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 3ª Ed. 2001.   

 
 

BRANCA VERDE 

04 10 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Levando em consideração o contexto textual, o vocábulo “pobre”, que caracteriza o redator, pode ser substituída, 
sem alteração semântica, por: despretensioso; fraco; simples; humilde. São particularidades atribuídas ao redator 
por ele não perceber o sentido poético que a notícia poderia adquirir. As demais opções de respostas se referem 
a pessoa com poucos recursos.  
 
Fonte:  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001 
 
 

BRANCA VERDE 

05 08 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com as informações textuais, a poesia abrangida no noticiário não pode ser percebida pelo redator 
devido a fatores relacionados à sua rotina. O 2º§ denota que “Pobre redator, o autor da nota. Perdido no meio de 
telegramas, barulho de máquinas, campainhas de telefones, nem sequer notou a poesia que passou pela sua 
desarrumada mesa de trabalho, e que estava contida no simples noticiário de polícia”. Outro fator que comprova 
claramente tal informação é que “Distraído na rotina de um trabalho ingrato, (...)” (3º§). As demais informações 
são antagônicas à conjuntura textual, visto que o texto não informa sobre o “acentuado” barulho das máquinas, 
que havia uma “quantidade” de telegramas a serem lidos, e, ainda, sobre a “publicidade” e “gravidade” do crime. 
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Fonte:  

 O próprio texto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma 
relação entre eles. As conjunções aditivas exprimem soma, adição de pensamentos. São elas: e, nem, mas 
também, como também. Dessa forma, na passagem “(...) fora preso naquele beco sujo que fica entre a Presidente 
Vargas e a Praça da República (...) (3º§), o termo indicado expressa uma ideia de acrescentamento. 
 
Fonte:  

 CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 3ª Ed. 2001.   

 
 

BRANCA VERDE 

12 15 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na questão foi solicitado a marcação das questões verdadeiras, sendo que estão corretas, os itens I e III. 
O Windows verifica atualizações para todos os produtos Microsoft. Desta forma, a assertiva está errada, pois ele 
verifica sim, atualizações, para outros produtos Microsoft. 
Desta forma, a questão não apresenta elementos que a inviabilizam, de maneira que a banca mantém o gabarito 
divulgado anteriormente. 
 
Fonte: 

 LAMBERT, J.; LAMBERT, S. – Windows 10 passo a passo – Porto Alegre: Bookman, 2016. – Pág.: 35, 36 e 
39. 

 
 

BRANCA VERDE 

13 11 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na questão foi solicitado que se relacionassem as colunas e as respostas corretas são: 
Servidor de arquivos: Armazena dados e softwares que poder ser utilizados por computadores da rede. 
Cliente: Dispositivo de hardware de entrada e saída no fim de um circuito de comunicação com o usuário. 
Circuito: Caminho pelo qual as mensagens trafegam. 
Servidor Web: Armazena documentos e gráficos que podem ser acessados a partir de qualquer browser. 
A banca não encontrou elementos que inviabilizem a questão, de maneira que mantém o gabarito divulgado 
anteriormente. 
 
Referência: 

 FITZGERALD, Jerry; DENNIS, Alan. – Comunicação de dados empresariais e redes. – Rio de Janeiro: LTC, 
2010. - Pág.: 10 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão versa sobre o Modelo de Internet, ou Modelo TCP/IP, de camadas de rede, onde cada camada tem 
uma função específica, e a Camada de Enlace de Dados é responsável por enviar uma mensagem de um 
computador para o próximo, pelo caminho de rede, do emissor ao receptor. 
A Camada de Enlace de Dados usa o caminho de rede, do emissor ao receptor. 
A banca não encontrou elementos que deixem a questão inviável, de maneira que a banca mantém o gabarito 
divulgado anteriormente. 
 
Fonte: 

 FITZGERALD, Jerry; DENNIS, Alan. – Comunicação de dados empresariais e redes. – Rio de Janeiro: LTC, 
2010. - Pág.: 14. 

 
 

BRANCA VERDE 

16 19 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em relação à China, é correto afirmar que “a China ou República Popular da China é um país localizado na Ásia 
Oriental e é considerada uma das civilizações mais antigas do mundo e, de acordo com dados do IBGE, 96,4% da 
população com mais de 15 anos é alfabetizada”. No entanto, “a China é um dos países mais industrializados do 
mundo, exercendo forte influência na economia mundial. No site Países, do IBGE, são encontradas informações 
de várias fontes oficiais sobre os países do mundo. O site reúne informações dos 193 Estados reconhecidos pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), além de informações básicas como território, moeda e idioma, a 
plataforma agrega dados de indicadores sociais, de economia, meio ambiente, população, saúde e comunicação. 
Outro fator preponderante é que a declaração é enfática ao declarar que “aproximadamente 96,4% da população 
com idade acima de 15 anos é alfabetizada, de acordo com os dados do IBGE”. 
 
Fontes:  

 https://www.todamateria.com.br/china/  

 https://mundoeducacao.uol.com.br/china  

 https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/china-esta-do-lado-certo-da-historia-na-guerra-da-ucrania-
diz-chanceler-chines/  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O governo de Fernando Henrique Cardoso foi marcado pelos seguintes feitos: privatização de estatais; quebra do 
monopólio estatal do petróleo; e, implantação da política neoliberal no Brasil. A informação que excetua tal 
questionamento é “proibição da contratação de serviços terceirizados em empresas públicas”, visto que liberou a 
contratação de serviços terceirizados por parte de empresas públicas e privadas, acabando com o emprego 
estável. 
 
Fontes: 
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 https://www.todamateria.com.br/fernando-henrique-cardoso/    

 https://www.infoescola.com/historia/privatizacoes-do-governo-fernando-henrique-cardoso/  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Brasil possui a matriz energética mais limpa e renovável do planeta e a Usina Hidrelétrica Belo Monte, instalada 
no rio Xingu, no Pará, contribui para este resultado. Com capacidade instalada de 11.233,1 MW e quantidade 
média de geração de energia de 4.571 MW, Belo Monte se firma como a maior hidrelétrica 100% brasileira. 
 
Fonte: 

 https://www.norteenergiasa.com.br/pt-br/uhe-belo-monte/a-usina  
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20 16 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O contrato de trabalho de um Jovem Aprendiz deve seguir regras específicas e uma pessoa só consegue atuar 
nessa categoria se seguir as regras estipuladas pela legislação. Ter entre 14 e 24 anos e estar matriculado na 
escola são apenas algumas das regras para esse tipo de contrato. Além disso, devido às atividades escolares, 
quem é Jovem Aprendiz, em geral, possui uma carga horária bem menor do que os outros tipos de contrato. 
Apesar disso, ele tem todos os direitos que são garantidos para qualquer tipo de contrato trabalhista, como 
remuneração, férias, 13º, dentre outros. 
 
Fontes: 

 https://www.gupy.io/blog-do-emprego/clt  

 http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/clt.htm  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A assertiva correta encontra-se na alternativa C: “somente são punidas as condutas que tipificam ato de 
improbidade administrativa praticadas a título de dolo, ressalvados os casos previstos em lei especial”.  
O artigo 1º, § 1º da lei 8.429/92 assim diz: “consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas 

dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais”. 

Nos termos desses artigos, as condutas de improbidade administrativa podem importar em enriquecimento ilícito 

(art. 9º), prejuízo ao erário (art. 10) e atentar contra os princípios da administração pública (art. 11). Com as 

alterações trazidas pela lei 14.230/21, todas as condutas que configuram ato de improbidade administrativa 

devem ser analisadas mediante configuração de dolo. Anteriormente à sua alteração, a única conduta que 

admitia a modalidade culposa era a prevista no art. 10 (condutas que importavam prejuízo ao erário). 

O art. 11, § 5º prevê que “não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos 

detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.” 
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As alterações promovidas pela lei 14.230/21 não alterou, na epígrafe da lei, a sua identificação numérica, que 
continua a ser 8.429/92. 
 

Fonte: 

 Lei 8.429/92.Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm 
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26 29 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A presente questão trata do “processo de comunicação”. O enunciado da questão utiliza um exemplo de processo 
de comunicação realizada entre pessoas que atuam no setor de autopeças. Nas alternativas, o candidato deve 
apontar aquela que descreve corretamente um dos elementos do processo de comunicação. Sustenta o recurso 
que há um erro na divulgação do gabarito, pois há mais de uma resposta correta. As razões recursais apontam 
que o personagem “Jonas” deve também ser considerado o emissor da mensagem e, ainda, que a reclamação 
emitida pelo personagem “Carlos” não pode ser considerada como um feedback. Com relação às razões recursais 
apresentadas, cumpre ressaltar que “Jonas” não pode ser considerado como o emissor da mensagem, pois não é 
ele quem inicia o processo de transmissão da informação (pedido). “Jonas” é o receptor da mensagem, pois é ele 
quem executa os procedimentos para a efetivação do pedido. No caso da reclamação apresentada por “Carlos”, a 
mesma deve ser considerada como um exemplo de feedback, pois todo o tipo de informação (positiva ou 
negativa) que retorna ao sistema organizacional para melhoria no processo de comunicação, deve ser 
considerada como feedback. Assim, mediante análise das razões recursais apresentadas e diante das argumentais 
apresentadas em contrário por esta banca, decide-se pelo indeferimento do recurso e pela manutenção do 
gabarito oficial da questão.  
 
Fonte: 

 GABARDO, Maristella; PEREIRA, Caterine. RECEPCIONISTA: Formação Inicial e Continuada. Instituto 
Federal do Paraná, 2012 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A presente questão trata da Lei de Improbidade Administrativa. O comando da questão solicita ao candidato que 
assinale a questão incorreta, ou seja, a exceção. Sustenta o recurso que a questão possui mais de uma resposta 
correta. As razões recursais apontam que tanto a alternativa “a” quanto a “b” devem ser aceitas. Com relação às 
razões apresentadas é importante ressaltar que a única resposta a ser considerada é a alternativa “b”, pois a 
mesma está incorreta e, portanto, é uma exceção. Já a alternativa “a” está correta de acordo com a legislação “§ 
6º Estão sujeitos às sanções desta Lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada 
que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de entes públicos ou governamentais, previstos 
no § 5º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)”. Assim, mediante análise das razões recursais 
apresentadas e diante das argumentais apresentadas em contrário por esta banca, decide-se pelo indeferimento 
do recurso e pela manutenção do gabarito oficial da questão.  
 
Fonte: 

 Lei nº 8.429, de 2 de Junho de 1992 (Lei de Improbidade) e Lei 14.230, de 25 de Outubro de 2021. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a presente questão há uma troca de gabarito. As razões recursais apontam que a resposta 
divulgada não seria da “prova branca”, mas sim da “prova verde”. Entretanto, ao realizar-se uma conferência no 
gabarito da “prova branca”, que é a “alternativa D”, observa-se que a mesma está condizente com a resposta 
correta da “prova branca”, ou seja, não há nenhum erro. Assim, mediante análise das razões recursais 
apresentadas e diante das argumentais apresentadas em contrário por esta banca, decide-se pelo indeferimento 
do recurso e pela manutenção do gabarito oficial da questão.  
 
Fontes: 

 Art. 37 da CF de 1988.  

 SANTOS, Clézio Sandanha dos. Introdução à Gestão Pública. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
 
 

BRANCA VERDE 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A presente questão trata da redação oficial. O comando da questão solicita ao candidato que marque a resposta 
correta. Sustenta o recurso que na aludida questão há mais de uma resposta correta. As razões recursais apontam 
que a “letra b” também deveria ser correta uma vez que é sim permitido aos servidores públicos que se utilizem 
de e-mails particulares para fins profissionais. No entanto, cumpre ressaltar, que para tratar de assuntos 
exclusivamente profissionais, de natureza do órgão ou departamento onde o servidor público atua, a exemplo 
dos servidores federais, é permitida apenas a utilização de endereços de e-mail institucionais, com terminação 
em “.gov.br”. Assim, mediante análise das razões recursais apresentadas e diante das argumentais apresentadas 
em contrário por esta banca, decide-se pelo indeferimento do recurso e pela manutenção do gabarito oficial da 
questão.  
 
Fonte: 

 Brasil. Presidência da República. Casa Civil Manual de redação da Presidência da República / Casa Civil, 
Subchefia de Assuntos Jurídicos; coordenação de Gilmar Ferreira Mendes, Nestor José Forster Júnior [et 
al.]. – 3. ed., rev., atual. e ampl. – Brasília: Presidência da República, 2018. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A presente de número trata dos crimes contra a administração pública. O comando da questão solicita ao 
candidato que assinale a resposta correta. Sustenta o recurso que há mais de uma resposta correta. As razões 
recursais apontam que a alternativa “C” também estaria correta, uma vez que o crime de usurpação pública 
também poderia ser praticado por agentes públicos, para tanto, o recurso cita manifestação do Ministério Público 
Federal e outros. Sustenta ainda o recurso que há uma incoerência entre o enunciado e a resposta e, ainda, que a 
alternativa “D” (Gabarito Oficial) também estaria incorreta por causa do uso da palavra “indevido” em seu texto 
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na prova. Em relação às razões apresentadas, cumpre ressaltar que a alternativa “C” não poderia ser considerada 
correta, uma vez que o crime de “usurpação de função pública”, de acordo com o Código Penal Brasileiro 
(CAPÍTULO II - DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL) é realizado 
por particulares, conforme texto da lei. Com relação ao enunciado, o mesmo deve ser considerado apenas como 
uma contextualização ou uma introdução ao tema, não sendo determinante para o julgamento da questão, sendo 
que o candidato deve julgar as alternativas mediante o Código Penal. Com relação à palavra “indevida”, a mesma 
refere-se apenas ao ato do agente público, ou seja, ato indevido de “retardar ou deixar de praticar”. Assim, 
mediante análise das razões recursais apresentadas e diante das argumentais apresentadas em contrário por esta 
banca, decide-se pelo indeferimento do recurso e pela manutenção do gabarito oficial da questão.  
 
Fonte: 

 Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 e alterações posteriores. Código Penal Brasileiro. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para um endereço de e-mail ser válido é preciso o símbolo @ (arroba), que significa “em algum lugar, precedido 
do nome do usuário e depois o local onde está o servidor: Exemplo: alguem@local.com. 
Desta forma, não se encontram elementos que inviabilizam a questão, de maneira que a banca mantém o 
gabarito divulgado anteriormente. 
 
Fonte: 

 MARÇULA, Marcelo; BENINI FILHO, Pio Armando – Informática: conceitos e aplicações – 5ª ed. – São 
Paulo: Érica, 2019. – Pág.: 321 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As teclas de função podem ter suas especificidades, de acordo com as marcas, mas para os aplicativos, no caso o 
Google Chrome, as teclas de função têm as mesmas funções, independente da marca do dispositivo. 
Para ativar/desativar o modo de tela cheia no Google Chrome, utiliza-se a tecla de função F11. 
Desta forma, a banca não encontra elementos que a inviabilizem, de maneira que a banca mantém o gabarito 
divulgado anteriormente. 
 
Fonte: 

 Atalhos de teclado do Chrome – Atalhos de páginas da Web – Disponível em: 
https://support.google.com/chrome/answer/157179?hl=pt-
BR&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1#zippy=%2Catalhos-de-p%C3%A1ginas-da-web – Acesso em: 
18 de Dezembro de 2021. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão refere-se ao navegador Google Chrome, e determinada tarefa a ser realizada no aplicativo. 
No Google Chrome, para que você possa pesquisar a partir de qualquer lugar da página que esteja visitando, duas 
formas, com uso de teclas de atalho, são possíveis. São as teclas: <Ctrl + k> e <Ctrl + e>. 
A questão não possui elementos que a tornem inviável, de maneira que a banca mantém o gabarito divulgado 
anteriormente. 
 
Fonte: 

 Atalhos de teclado do Chrome – Atalhos da barra de endereço – Disponível em: 
https://support.google.com/chrome/answer/157179?hl=pt-
BR&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1#zippy=%2Catalhos-de-p%C3%A1ginas-da-web – Acesso em: 
18 de Dezembro de 2021. 

 
 
Cargo: Ouvidor 
 

BRANCA 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

É comum, sobretudo em textos dissertativos, que, a respeito de determinados fatos, algumas opiniões 
sejam emitidas. Ser capaz de localizar a referência aos fatos, distinguindo-a das opiniões relacionadas a eles, 
representa uma condição de leitura eficaz.  

Fatos dizem respeito a acontecimentos reais que podem ser comprovados pela simples observação da 
realidade, ou seja, são situações, episódios, acontecimentos que dizem o que as coisas são, como são e por que 
são. Já as opiniões avaliam, julgam, analisam coisas, pessoas, ações, experiências, acontecimentos, sentimentos, 
estados de espírito, intenções e decisões como bons ou maus, desejáveis ou indesejáveis.  

Do ponto de vista linguístico, as opiniões geralmente são expressas pelos elementos linguísticos 
modalizadores (adjetivos, advérbios, modos e tempos verbais, expressões cristalizadas, entre outros.) 

Desse modo, nas alternativas A, B e D, há marcas linguísticas de modalização do discurso ou de opinião ou 
de análise subjetiva. Em A, temos o termo “pode parecer singela”; em B, há emprego do adjetivo “sincero” para 
indicar a opinião da articulista sobre a reação da respondente e, por fim, em D, há opinião quando a autora utiliza 
os termos “é possível” e “simplesmente”. 

A única alternativa que apresenta fato é a letra C: “Todo trabalho, carreira, profissão ou área de 
conhecimento possui uma forma de comunicação, ritos, procedimentos e maneiras de agir que lhe são próprias.” 
(4º§). A autora apenas menciona um fato que pode ser constatado pela observação da realidade. Não há 
qualquer marca linguística de subjetividade, pois a autora não emite qualquer juízo de valor sobre o fato. 
 
Fontes:  

 Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino médio: 
matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 

 KOCH, I. V. G. A inter-ação pela linguagem. 5 ed. São Paulo: Contexto, 2000. 
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Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A argumentação do candidato não se relaciona com o conteúdo e/ou estrutura da questão mencionada, 

razão pela qual o gabarito foi mantido. 
 
 

BRANCA 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Em todo texto de maior extensão, aparecem expressões conectoras – sejam conjunções, preposições, 
advérbios e respectivas locuções – que criam e sinalizam relações semânticas de diferentes naturezas. Entre as 
mais comuns, podemos citar as relações de causalidade, de comparação, de concessão, de tempo, de condição, 
de adição, de oposição etc. Reconhecer o tipo de relação semântica estabelecida por esses elementos de conexão 
é uma habilidade fundamental para a apreensão da coerência do texto.  

Sendo assim, em I, Para que expressa ideia de finalidade e pode ser substituído por a fim de que. Em II., 
contudo expressa ideia de oposição e pode ser substituído por no entanto, porém... Em III, logo que expressa ideia 
de tempo e pode ser substituído por assim que, quando... Por fim, em IV, ...seja... seja expressa ideia de 
alternância e pode ser substituído por ou...ou... Portanto, a resposta correta é letra D. 
 
Fontes:  

 Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino médio: 
matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática. Teoria e prática. 25ª Ed. São Paulo: Atual, 1999 

 TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 1996. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda noções da planilha de cálculo MS-Excel, na qual o candidato deveria avaliar algumas 
funcionalidades presentes ou ausentes na versão 2019, em português e sendo executada em um sistema 
operacional Windows. 
O principal ponto dessa questão era considerar a versão do programa. Para a versão 2019 cada alternativa é 
executada como segue:  
As alternativas são explicadas como segue 
ALTERNATIVA I: a opção apresentada está incorreta.  
I -  O Excel não permite subtrair duas datas e muito menos subtrair textos, apenas dois números (F) 
O correto dessa alternativa é:  
I -  O Excel permite subtrair duas datas ou dois números, mas nunca subtrair textos  
As alternativas II e III estão corretas. 
Ademais, o candidato argumento que o uso da palavra apenas não modifica o significado das alternativas. 
De acordo com o Aurélio, a palavra APENAS, significa: “De uma maneira exclusiva; que tem capacidade para 
excluir os demais; somente, exclusivamente ou unicamente”. 
Sendo assim, o recurso é improcedente, e a resposta CORRETA É A LETRA D. 
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Fontes: 

 Microsoft, Treinamento em vídeo do Excel. s.a.. Disponível em:<https://support.microsoft.com/pt-
br/office/treinamento-de-word-para-windows-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73>. Acesso em 22 
de Dec. 2021. 

 Xavier, J. V. R. ; Neto, J. E. S. Microsoft Excel. Prolinfo 

 Carvalho, F. P. Apostila de Planilha Eletrônica- Excel. Faculdade de Taquara. 2017 

 https://www.dicio.com.br/aurelio-2/ 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda noções básicas do MS-Word, na qual o candidato deveria avaliar alguns atalhos presentes no 
word nas versões 2010, 2016 e 2019.  
As alternativas são explicadas como segue: 
ALTERNATIVA A: INCORRETA 
O atalho Ctrl + J permite alinhar o texto à direita, enquanto Ctrl + Alt + F permite inserir uma nota de rodapé 
RESPOSTA CORRETA:  
O atalho Ctrl + J justifica o texto e não alinhar o texto à direita, enquanto Ctrl + Alt + F permite inserir uma nota de 
rodapé 
 
ALTERNATIVA B: INCORRETA 
O atalho Ctrl + Shift + F permite abrir um novo arquivo, enquanto o Ctrl + W permite configurar a cor do fundo. 
RESPOSTA CORRETA:  
O atalho Ctrl + Shift + F permite configurar a cor da fonte, Ctrl + W abre as opções de salvar o arquivo que está 
aberto e/ou suas modificações. 
 
ALTERNATIVA C: INCORRETA 
O Ctrl + Shift + K é usado para controlar alterações de um texto; outra forma de fazer a mesma configuração 
usando o mouse é acessando a aba design. 
RESPOSTA CORRETA:  
O atalho Ctrl + Shift + K muda a forma de caixa baixa para alta e a outra forma usando o mouse é na página inicial. 

 
ALTERNATIVA D: CORRETA 
O atalho Ctrl + Shift + G e a função F12 são dois importantes recursos do Word. O primeiro permite verificar as 
estatísticas do texto, enquanto o segundo permite “Salvar” o arquivo que está aberto. 
RESPOSTA CORRETA:  
Ctrl + Shift + G 
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A função F12, ela abre a caixa de diálogo “salvar como”, que permite salvar o documento em aberto. 
Em ambos os casos, salvar e salvar como te permite salvar o documento, a diferença entre as duas formas é:  
Salvar é usado após o arquivo ter sido salvo uma vez, grava as alterações sobre o arquivo descartando o anterior, 
não permite escolher um novo lugar para salvar 
Salvar como, sempre abre as opções para escolher um local para salvar o arquivo, é possível dar outro como, 
escolher uma extensão diferente do original que já foi salva, ou apenas substituir a versão que já tinha sido salva 
anteriormente como quando se usa o salvar somente. 
Diante do explanado, os recursos são IMPROCEDENTES e a resposta CORRETA É A LETRA D. 
 
Fonte: 

 Microsoft, Atalhos de teclado do Word. s.a.. Disponível em:<https://support.microsoft.com/pt-
br/office/atalhos-de-teclado-do-word-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2#bkmk_reviewwin>. 
Acesso em 22 de Dec. 2021. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A administração do Estado brasileiro é dividida em três níveis de governo: federal, estadual e municipal. Todos os 
estados (incluindo o Distrito Federal) e os municípios são membros da Federação – estes últimos a partir da 
Constituição de 1988 – e, assim, tem suas administrações com diferentes níveis de autonomia. Conforme definido 
na Constituição, os limites dessa autonomia determinam os assuntos que podem ser legislados e os limites de 
ação do Executivo. Desse modo, não há hierarquia entre eles e, ao contrário do que muitos imaginam, o 
Presidente da República não manda nos governadores, que também não mandam nos prefeitos. No Brasil, 
existem 26 estados-membros, um Distrito Federal e 5.570 municípios, cada um com um chefe do Executivo e 
parlamentares. Confirma-se, portanto, que apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
 
Fontes:  

 https://mundoeducacao.uol.com.br/politica/como-funciona-sistema-politico-brasileiro.htm 

 https://www.politize.com.br/niveis-de-governo-federal-estadual-municipal/ 
 
 

BRANCA 

22 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
São verdadeiras as afirmativas: “a América Latina é uma das regiões do globo vulneráveis à ocorrência de 
terremotos por ser localizada perto das bordas de placas tectônicas”; “a magnitude é uma medida quantitativa do 
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tamanho do terremoto; está relacionada com a energia sísmica liberada no foco e também com a amplitude das 
ondas registradas pelos sismógrafos”; e, “a intensidade sísmica se trata de uma medida qualitativa que descreve 
os efeitos produzidos pelos terremotos em locais da superfície terrestre”. Segundo as normas editalícias, o 
assunto abordado na questão se encontra explícito no conteúdo programático: Programa de Atualidades: 
Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações 
históricas, a nível nacional e internacional. 
 
Fontes:  

 https://www.iag.usp.br/siae98/terremoto/terremotos.htm 

 https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/terremotos.htm 

 https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/os-maiores-terremotos-historia.htm 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O pareamento ao preço internacional torna o custo dos derivados de petróleo mais volátil, mais variável, o que 
resulta em reajustes mais frequentes. Por isso, circulam notícias semanalmente informando sobre alteração no 
preço dos combustíveis. E isso ocorre tanto negativamente quanto positivamente para o consumidor, 
dependendo da cotação do dólar e do comportamento do mercado internacional. 
 
Fontes:  

 https://ibpt.com.br/entenda-como-funciona-a-politica-de-precos-da-petrobras-e-o-impacto-nos-valores-
dos-combustiveis/  

 https://www.idinheiro.com.br/noticias/politica-precos-petrobras-combustiveis/   

 https://exame.com/negocios/como-funciona-a-politica-de-precos-da-petrobras-criticada-por-bolsonaro/   
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ab initio é imperioso ressaltar que aludida questão foi elaborada com base na LEI N. 4.056, DE 16 DE ABRIL DE 
2007 (que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Itabira e dá outras providências, com as 
consequentes alterações trazidas pelas Leis n. os 4.228 e 4.247/2008; 4.456/2011; 4.519/2012; 4.600/2013; 
4.942 e 4.962/2017; 5.141, 5.166 e 5.177/2019). Aludido diploma legal, na sua forma mais atualizada, está 
disponível no seguinte link: 
https://www.itabira.cam.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx/Lei_Ordinaria_4056_2007?cdLocal=5&arquivo={3DC5684
E-7DDA-1AAC-EA64-BC4D321BC7EE}.pdf 
Partindo da dicção do diploma legal supra e analisando as razões apresentadas pelos recorrentes, verifica-se que 
o gabarito oficial não merece qualquer juízo de censura. Senão vejamos: 
- A alternativa “A” da questão é falsa. O art. 130 do Estatuto conta com nova redação dada pela Lei nº 
5.141/2019. Desta feita a licença paternidade que era de 5 (cinco) dias passou a ser de 20 (vinte).  
- A alternativa “B” é igualmente falsa. Reza o art. 278: “A contratação temporária por excepcional interesse 
público reger-se-á por Lei específica”. 
- A letra “C” também é falsa. Conforme se verifica do art. 211, inciso V do Estatuto, será aplicada pena de 
demissão no caso de incontinência pública e conduta escandalosa praticada pelo servidor. 
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Como a questão solicitava do(a) candidato(a) que assinalasse a alternativa correta, firma-se como gabarito a 
alternativa “D”. Trata a alternativa de gratificação que foi inserida no Estatuto através da Lei nº 5.177/2019 
(referida lei acrescentou o inciso IX no art. 84 do Estatuto, criando a nova gratificação). 
 
Fonte: 

 https://www.itabira.cam.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx/Lei_Ordinaria_4056_2007?cdLocal=5&arquivo={3
DC5684E-7DDA-1AAC-EA64-BC4D321BC7EE}.pdf 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não merece acolhida o recurso. As alternativas “a”, “b” e “d” apresentam hipóteses de competência do Município 
COMUM À UNIÃO E AO ESTADO (v. art. 11, incisos II, VII e XVII da LO). A alternativa “c” é a única, na questão 
proposta, que apresenta hipótese de competência PRIVATIVA DO MUNICÍPIO (v. art. 10, inciso V da LO).  
 
Fonte: 

 Lei Orgânica do Município de Itabira, arts. 10 e 11.   
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não procede a informação apresentada pelos(as) recorrentes dando conta que a presente questão possui mais de 
uma resposta correta. Analisemos: 
Letra “A”: CORRETA. Correspondência com o art. 57, VI do RI. 
Letra “B”: CORRETA. Perfeita correspondência com o art. 57, VI do RI. 
Letra “D”: CORRETA. É exatamente o que preceitua o art. 59 do RI.  
Como a questão solicitava do(a) candidato(a) que assinalasse a alternativa INCORRETA, percebe-se que o gabarito 
oficial é, de fato, a letra “C” (a atribuição prevista na alternativa é privativa da Mesa Diretora da Câmara, e não 
do Presidente). Inteligência do art. 53, inciso I do RI.  
 
Fonte: 

 Regimento Interno da Câmara Municipal de Itabira, art. 53, inciso I.   
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recorrente sustenta que o tema da questão não está incluso no conteúdo programático do certame, no que se 

equivoca, posto que, para o cargo de Ouvidor é exigido “Dos Crimes Contra a Administração Pública”, conforme 

página 25 do Edital do Concurso.  

 

Fonte:  

 Edital – Conteúdo programático – Ouvidor – última linha – página 25 



23 

 

 

 

 
 

BRANCA 

34 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recorrente sustenta que a publicidade é antagônica ao conceito de sigilo, o que poderia até ser aceito como 

argumento em uma prova sobre sinônimos ou antônimos, todavia, a questão refere-se à interpretação do 

Principio da Publicidade, princípio este que não se limita ao mero conceito de transparência, mas também às 

formas de Acesso à Informação, cuja legislação específica, inclusive, trata dos limites do acesso a dados e das 

informações consideradas sigilosas.   

 

Fonte: 

 Manuais de Direito Administrativo – Lei de Acesso à Informação. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A presente questão trata da postura profissional e pessoal no ambiente de trabalho. O comando da questão 
apresenta um diálogo hipotético e solicita ao candidato que aponte as afirmações corretas. Sustenta o recurso 
que há um erro na divulgação do gabarito, sendo que a alternativa correta seria a “letra b” e não a “letra c”. As 
razões recursais apontam que a afirmação III estaria correta e que a afirmação IV estaria incorreta. Com relação 
às razões apresentadas, cumpre-nos informar que a afirmação III está incorreta, uma vez que a “atendente 1” já 
inicia o atendimento chamando a cliente de “querida” o que está incorreto, pois esta postura denota falta de 
profissionalismo no atendimento, sendo o correto a utilização da forma de tratamento “senhora”. Sobre a 
informação prestada, mesmo o atendimento sendo realizado por setor diferente, é altamente recomendável, do 
ponto de vista da “qualidade do atendimento”, que pelo menos as informações básicas sejam de domínio geral, a 
exemplo de uma simples informação sobre horário de um procedimento médico. O correto seria, caso a 
atendente não soubesse a informação, pedir ao cliente que aguardasse na linha e buscasse a ajuda de outro 
profissional e, não apenas transferir uma simples demanda para outro setor. Com relação à afirmação IV, a 
mesma está correta, uma vez que um atendente profissional jamais pode expor situações internas do setor como 
justificativa para a ausência de um serviço, de modo que o adequado seria a atendente informar apenas que o 
procedimento está suspenso temporariamente e informar se possível, a data de retorno. Assim, mediante análise 
das razões recursais apresentadas e diante das argumentais apresentadas em contrário por esta banca, decide-se 
pelo indeferimento do recurso e pela manutenção do gabarito oficial da questão.  
 
Fontes: 

 Manual de Atendimento ao Público. Universidade do Estado de Santa Catarina.  

 Excelência no Atendimento ao Cidadão. Boas Práticas no Serviço Público. Ministério Público do Estado do 
Amapá. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A presente questão trata do processo de comunicação. O comando da questão solicita ao candidato que assinale 
a alternativa que é considerada uma exceção aos principais problemas que alteram a intenção do processo de 
comunicação. Sustenta o recurso que a referida questão deve ser anulada, pois algumas alternativas estariam 
confusas. Com relação às razões apresentadas, cumpre-nos informar que as alternativas estão de acordo com a 
bibliografia utilizada sobre o tema. Neste caso, na alternativa “b”, a omissão é a supressão de partes de uma 
mensagem sem que o sentido seja prejudicado, ou seja, mesmo com o problema ainda é possível o entendimento 
da mensagem. Já a alternativa “d”, a distorção é um problema ocasionado quando a mensagem passa por 
inúmeras pessoas, a exemplo de um telefone sem fio. Por último, importante ressaltar que a alternativa “C” é a 
única que apresenta uma postura que não condiz com um ambiente organizacional, sendo esta uma conduta 
quase criminosa, ou seja, a manipulação de informações para benefício próprio. Já as demais alternativas são 
problemas do processo de comunicação que são “não intencionais” e muito comuns nas organizações. Assim, 
mediante análise das razões recursais apresentadas e diante das argumentais apresentadas em contrário por esta 
banca, decide-se pelo indeferimento do recurso e pela manutenção do gabarito oficial da questão.  
 
Fonte:  

 CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos Novos Tempos: os novos horizontes em administração. 3ª Ed. 
Barueri, SP: Manole, 2014. 

 
 
Cargo: Procurador Jurídico 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Entre os recursos que contribuem para a construção de sentidos no texto, estão os sinais de pontuação. 
Além de estarem vinculados intimamente à coerência do texto, esses sinais podem acumular outras funções 
discursivas, como aquelas ligadas à ênfase, à reformulação ou à justificação de certos segmentos. Nessa 
perspectiva, a pontuação tem de ser vista muito mais além; isto é, não são simples sinais para separar ou marcar 
segmentos da superfície do texto.  

Nas alternativas da questão em análise, é importante a presença da(s) vírgula(s) nos enunciados A, C e D, 
pois contribui(em) para uma leitura fluida, mas sua presença ou ausência (supressão) não acarreta alteração de 
sentido. No entanto, na alternativa B, a retirada da vírgula altera significativamente o enunciado. 

Observe a seguinte comparação: 
I. “Os recursos de acessibilidade linguística, que devem observar problemas específicos de idade, gênero, 

grau de escolaridade e deficiências, constituem o reconhecimento entre o sentido de justiça e as pessoas que 
fazem uso das instituições que compõem o sistema de justiça.” (10º§) 

II. “Os recursos de acessibilidade linguística que devem observar problemas específicos de idade, gênero, 
grau de escolaridade e deficiências constituem o reconhecimento entre o sentido de justiça e as pessoas que 
fazem uso das instituições que compõem o sistema de justiça.” (10º§) 

As palavras são exatamente as mesmas, mas temos dois enunciados semanticamente diferentes.  
Na frase I, a informação é a de que todos os recursos de acessibilidade linguística devem observar 

problemas específicos... A oração “Os recursos de acessibilidade linguística, que devem observar problemas 
específicos de idade, gênero, grau de escolaridade e deficiências,...” aparece entre vírgulas. Isso ocorre quando 
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essa informação é acessória, está “a mais” e pode ser tirada, sem prejuízo da informação principal. Do ponto de 
vista sintático, é uma oração subordinada adjetiva explicativa.  

Na frase II, afirma-se que, de todos os recursos de acessibilidade linguística, apenas aqueles que 
observarem problemas específicos de idade, gênero, grau de escolaridade e deficiências é que constituirão o 
reconhecimento entre o sentido de justiça e as pessoas, ou seja, de um conjunto, apenas um subconjunto foi 
considerado. Do ponto de vista sintático, a oração “que devem observar problemas específicos de idade, gênero, 
grau de escolaridade e deficiências” é uma oração subordinada adjetiva restritiva (restringe uma parte do total). 
Portanto, a alternativa correta é a letra B. 
 
Fonte:  

 Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino médio: 
matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Em todo texto de maior extensão, aparecem expressões conectoras – sejam conjunções, preposições, 
advérbios e respectivas locuções – que criam e sinalizam relações semânticas de diferentes naturezas. Entre as 
mais comuns, podemos citar as relações de causalidade, de comparação, de concessão, de tempo, de condição, 
de adição, de oposição etc. Reconhecer o tipo de relação semântica estabelecida por esses elementos de conexão 
é uma habilidade fundamental para a apreensão da coerência do texto.  

Sendo assim, em I, Para que expressa ideia de finalidade e pode ser substituído por a fim de que. Em II., 
contudo expressa ideia de oposição e pode ser substituído por no entanto, porém... Em III, logo que expressa ideia 
de tempo e pode ser substituído por assim que, quando... Por fim, em IV, ...seja... seja expressa ideia de 
alternância e pode ser substituído por ou...ou... Portanto, a resposta correta é letra D. 
 
Fontes:  

 Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino médio: 
matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática. Teoria e prática. 25ª Ed. São Paulo: Atual, 1999 

 TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 1996. 
 
 

BRANCA 

10 

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

A forma verbal haveria foi empregada no futuro do pretérito do indicativo para exprimir um fato 
hipotético, incerto, pois, de acordo com a passagem, para se cobrar a dívida, há necessariamente uma condição 
que precisa ser satisfeita: a existência da dívida (“se, havendo dívida”). Para que a respondente compreendesse 
mais facilmente a pergunta da conciliadora, esta poderia ter dividido a pergunta em duas partes e ter utilizado 
uma linguagem mais simples. Trata-se de uma sugestão, de algo hipotético que não chegou a se concretizar de 
fato. 

Segundo Rosenthal et al (2012, p. 164), “o futuro do pretérito indica uma consequência futura de um fato 
passado. É importante compreender que, nesta situação, a referência não é o momento em que o autor 
confeccionou o texto. Diferentemente do futuro do presente (futuro em relação ao momento presente – 
momento da criação do texto), o evento é um efeito futuro de um fato que não ocorreu. Sendo assim, a 
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consequência poderia ser certa, provável ou duvidosa, em conformidade com os elementos que o texto 
oferecer.” Portanto, a resposta correta é letra C. 
 
Fontes:  

 ROSENTHAL, Marcelo et al. Interpretação de textos e semântica para concursos. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2012. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Pode-se construir a coesão do texto por meio de vários recursos. A ordem das palavras no período, as 
marcas de gênero e de número, as preposições, os pronomes pessoais, os tempos verbais, os conectivos 
funcionam também como elos coesivos. Cada um desses elementos gramaticais estabelece conexões, 
articulações, ligações, concatenando as ideias. Ou seja, a estrutura gramatical das frases trata de criar coesão 
entre os constituintes de um texto. Um exemplo disso é a concordância. Sempre que respeitamos a concordância, 
estamos reforçando a coesão. 

Nas passagens selecionadas do texto, a única que apresenta um enunciado em desacordo com a norma 
culta é a letra C, uma vez que o adjetivo “próprias” deveria ter sido flexionado no masculino, já que estabelece 
concordância com os núcleos do sujeito composto “trabalho, carreira, profissão, área”. Como se trata de três 
núcleos femininos e um masculino, prevalece a flexão no masculino. Portanto, o mais adequado seria “maneiras 
de agir que lhe são próprios.”. 

Poder-se-ia pensar que a alternativa A. “Para que se alcancem soluções que, embora insatisfatórias, sejam 
cumpridas, é necessário que seja viabilizada a sua compreensão.” (8º§) apresenta desvio em relação à 
concordância padrão. Entretanto, faz-se necessário considerar que o termo soluções, embora esteja flexionado no 
plural, é retomado anaforicamente pelo pronome “sua”, que está adequadamente flexionado no singular, uma 
vez que a ideia é que seja viabilizada a compreensão das soluções, ou seja, viabilizada sua compreensão. Dessa 
forma, a alternativa correta é letra C. 
 
Fontes:  

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática. Teoria e prática. 25ª Ed. São Paulo: Atual, 1999 

 TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 1996. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda conceitos de ferramentas e recursos presentes no sistema operacional Windows na versão 10. 
Nessa questão, o candidato, precisa identificar qual o conceito, não está correto, considerando ferramentas e 
recursos do Windows 10. 
As alternativas são explicadas como segue: 
ALTERNATIVA A:  
O MsConfig é um aplicativo da Microsoft usado para alterar configurações, como, por exemplo, quais softwares 
serão iniciados com o Windows. 
 
RESPOSTA INCORRETA:  
Como o objetivo era marcar a resposta que não estava certa, essa alternativa se torna incorreta para a questão. 
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ALTERNATIVA B:  
O Monitor de Recurso é um complemento do Microsoft Management Console (MMC) que oferece ferramentas 
para analisar o desempenho do sistema em um único console em tempo real 
 
RESPOSTA CORRETA:  
Essa alternativa está correta visto que o conceito apresentado na alternativa B, não se refere a monitor de 
recurso e sim de Monitor de desempenho. O Monitor de Recursos é usado para verificar a quantidade de recursos 
do sistema consumida por cada programa ou serviço em execução 
 
ALTERNATIVA C:  
A conceito apresentado na alternativa C é de Integridade de Memória: 
A integridade de memória é um recurso de isolamento de núcleo. Ao ativar essa configuração, o usuário pode 
ajudar a impedir que códigos maliciosos acessem processos de alta segurança no caso de um ataque. 
 
RESPOSTA INCORRETA:  
Como o objetivo era marcar a resposta que não estava certa, essa alternativa se torna incorreta para a questão. 
 
ALTERNATIVA D:  
A conceito apresentado na alternativa D é de Desfragmentador de disco: 
O Desfragmentador de Disco pode ser usado para otimizar unidades e ajudar seu computador a funcionar melhor 
e inicializar mais rapidamente. Ele pode ser encontrado em Ferramentas Administrativas do Windows. 
 
RESPOSTA INCORRETA:  
Como o objetivo era marcar a resposta que não estava certa, essa alternativa se torna incorreta para a questão. 
 
Diante do explanado, o recurso é IMPROCEDENTE e resposta CORRETA É A LETRA B. 
 
Fontes: 

 DELL, O que é MSConfig? s.a.. Disponível em:<https://www.dell.com/support/kbdoc/pt-br/000136771/o-
que-o-utilit%C3%A1rio-msconfig-faz-no-windows-8-8-1-e-10-em-seu-pc-
dell#:~:text=A%20configura%C3%A7%C3%A3o%20de%20sistema%20MSConfig,alterar%20os%20par%C3
%A2metros%20de%20inicializa%C3%A7%C3%A3o.>. Acesso em 22 de Dec. 2021. 

 Microsoft, Como monitorar e detectar problemas que deixam o Windows lento. s.a.. Disponível 
em:<https://support.microsoft.com/pt-br/topic/como-monitorar-e-detectar-problemas-que-deixam-o-
windows-lento-b7ca6cbb-b9d3-8e9d-6a54-b4e5c488a520>. Acesso em 22 de Dec. 2021. 

 Microsoft, Proteção de dispositivo na Segurança do Windows. s.a. Disponível 
em:<https://support.microsoft.com/pt-br/windows/prote%C3%A7%C3%A3o-de-dispositivo-na-
seguran%C3%A7a-do-windows-afa11526-de57-b1c5-599f-3a4c6a61c5e2>. Acesso em 22 de Dec. 2021. 

 Microsoft, Desfragmentador de disco. s.a.. Disponível em:<https://support.microsoft.com/pt-
br/windows/desfragmentar-seu-computador-windows-10-048aefac-7f1f-4632-d48a-9700c4ec702a>.  
Acesso em 22 de Dec. 2021. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda conceitos de banco de dados. Apresenta algumas alternativas que devem ser analisadas se o 
conceito e sua descrição estão corretos e após marcar a opção verdadeira entre as quatro opções fornecidas. 
As alternativas são explicadas como segue: 
ALTERNATIVA I: a opção apresentada está correta.  
I - SGBD é um sistema de software de uso geral que facilita o processo de definição, construção, manipulação e 
compartilhamento de bancos de dados entre diversos usuários e aplicações. 
 
ALTERNATIVA II: a opção apresentada está correta.  
II - O DBA é responsável por autorizar o acesso ao banco de dados, coordenar e monitorar seu uso e adquirir 
recursos de software e hardware conforme a necessidade. 
 
ALTERNATIVA III: a opção apresentada está correta.  
III -  O projeto conceitual é uma descrição concisa dos requisitos de dados dos usuários e inclui detalhes dos tipos 
de entidade, relacionamentos e restrições; estes são expressos com o uso dos conceitos fornecidos pelo modelo 
de dados de alto nível. 
Diante do explanado, o recurso é IMPROCEDENTE e a resposta CORRETA É A LETRA A. 
 
Fontes: 

 ELMASRI, R.; NAVATHE, S. Sistemas de Bancos de Dados. 7ed. São Paulo: Pearson, 2019. P57. 

 ELMASRI, R.; NAVATHE, S. Sistemas de Bancos de Dados. 7ed. São Paulo: Pearson, 2019. p5. 

 ELMASRI, R.; NAVATHE, S. Sistemas de Bancos de Dados. 7ed. São Paulo: Pearson, 2019. P14. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda noções da planilha de cálculo MS-Excel, na qual o candidato deveria avaliar algumas 
funcionalidades presentes ou ausentes na versão 2019, em português e sendo executada em um sistema 
operacional Windows. 
O principal ponto dessa questão era considerar a versão do programa. Para a versão 2019 cada alternativa é 
executada como segue:  
As alternativas são explicadas como segue: 
ALTERNATIVA I: a opção apresentada está incorreta.  
I -  O Excel não permite subtrair duas datas e muito menos subtrair textos, apenas dois números  
 
O correto dessa alternativa é:  
I -  O Excel permite subtrair duas datas ou dois números, mas nunca subtrair textos  
 
As alternativas II e III estão corretas. 
Diante do explanado, O recurso é IMPROCEDENTE, e a resposta CORRETA É A LETRA D. 
 
Fontes: 
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 Microsoft, Treinamento em vídeo do Excel. s.a.. Disponível em:<https://support.microsoft.com/pt-
br/office/treinamento-de-word-para-windows-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73>. Acesso em 22 
de Dec. 2021. 

 Xavier, J. V. R. ; Neto, J. E. S. Microsoft Excel. Prolinfo 

 Carvalho, F. P. Apostila de Planilha Eletrônica- Excel. Faculdade de Taquara. 2017 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda noções básicas do MS-Word, na qual o candidato deveria avaliar alguns atalhos presentes no 
word nas versões 2010, 2016 e 2019.  
As alternativas são explicadas como segue: 
ALTERNATIVA A: INCORRETA 
O atalho Ctrl + J permite alinhar o texto à direita, enquanto Ctrl + Alt + F permite inserir uma nota de rodapé 
RESPOSTA CORRETA:  
O atalho Ctrl + J justifica o texto e não alinhar o texto à direita, enquanto Ctrl + Alt + F permite inserir uma nota de 
rodapé 
 
ALTERNATIVA B: INCORRETA 
O atalho Ctrl + Shift + F permite abrir um novo arquivo, enquanto o Ctrl + W permite configurar a cor do fundo. 
RESPOSTA CORRETA:  
O atalho Ctrl + Shift + F permite configurar a cor da fonte, Ctrl + W abre as opções de salvar o arquivo que está 
aberto e/ou suas modificações. 
 
ALTERNATIVA C: INCORRETA 
O Ctrl + Shift + K é usado para controlar alterações de um texto; outra forma de fazer a mesma configuração 
usando o mouse é acessando a aba design. 
RESPOSTA CORRETA:  
O atalho Ctrl + Shift + K muda a forma de caixa baixa para alta e a outra forma usando o mouse é na página inicial. 

 
ALTERNATIVA D: CORRETA 
O atalho Ctrl + Shift + G e a função F12 são dois importantes recursos do Word. O primeiro permite verificar as 
estatísticas do texto, enquanto o segundo permite “Salvar” o arquivo que está aberto. 
RESPOSTA CORRETA:  
Ctrl + Shift + G 
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A função F12, ela abre a caixa de diálogo “salvar como”, que permite salvar o documento em aberto. 
Em ambos os casos, salvar e salvar como te permite salvar o documento, a diferença entre as duas formas é:  
Salvar é usado após o arquivo ter sido salvo uma vez, grava as alterações sobre o arquivo descartando o anterior, 
não permite escolher um novo lugar para salvar 
Salvar como, sempre abre as opções para escolher um local para salvar o arquivo, é possível dar outro como, 
escolher uma extensão diferente do original que já foi salva, ou apenas substituir a versão que já tinha sido salva 
anteriormente como quando se usa o salvar somente. 
Diante do explanado, os recursos são IMPROCEDENTES e a resposta CORRETA É A LETRA D. 
 
Fonte: 

 Microsoft, Atalhos de teclado do Word. s.a.. Disponível em:<https://support.microsoft.com/pt-
br/office/atalhos-de-teclado-do-word-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2#bkmk_reviewwin>. 
Acesso em 22 de Dec. 2021. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A administração do Estado brasileiro é dividida em três níveis de governo: federal, estadual e municipal. Todos os 
estados (incluindo o Distrito Federal) e os municípios são membros da Federação – estes últimos a partir da 
Constituição de 1988 – e, assim, tem suas administrações com diferentes níveis de autonomia. Conforme definido 
na Constituição, os limites dessa autonomia determinam os assuntos que podem ser legislados e os limites de 
ação do Executivo. Desse modo, não há hierarquia entre eles e, ao contrário do que muitos imaginam, o 
Presidente da República não manda nos governadores, que também não mandam nos prefeitos. No Brasil, 
existem 26 estados-membros, um Distrito Federal e 5.570 municípios, cada um com um chefe do Executivo e 
parlamentares. Confirma-se, portanto, que apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
 
Fontes:  

 https://mundoeducacao.uol.com.br/politica/como-funciona-sistema-politico-brasileiro.htm 

 https://www.politize.com.br/niveis-de-governo-federal-estadual-municipal/ 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ab initio é imperioso ressaltar que aludida questão foi elaborada com base na LEI N. 4.056, DE 16 DE ABRIL DE 
2007 (que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Itabira e dá outras providências, com as 
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consequentes alterações trazidas pelas Leis n. os 4.228 e 4.247/2008; 4.456/2011; 4.519/2012; 4.600/2013; 
4.942 e 4.962/2017; 5.141, 5.166 e 5.177/2019). Aludido diploma legal, na sua forma mais atualizada, está 
disponível no seguinte link: 
https://www.itabira.cam.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx/Lei_Ordinaria_4056_2007?cdLocal=5&arquivo={3DC5684
E-7DDA-1AAC-EA64-BC4D321BC7EE}.pdf 
Partindo da dicção do diploma legal supra e analisando as razões apresentadas pelos recorrentes, verifica-se que 
o gabarito oficial não merece qualquer juízo de censura. Senão vejamos: 
- A alternativa “A” da questão é falsa. O art. 130 do Estatuto conta com nova redação dada pela Lei nº 
5.141/2019. Desta feita a licença paternidade que era de 5 (cinco) dias passou a ser de 20 (vinte).  
- A alternativa “B” é igualmente falsa. Reza o art. 278: “A contratação temporária por excepcional interesse 
público reger-se-á por Lei específica”. 
- A letra “C” também é falsa. Conforme se verifica do art. 211, inciso V do Estatuto, será aplicada pena de 
demissão no caso de incontinência pública e conduta escandalosa praticada pelo servidor. 
Como a questão solicitava do(a) candidato(a) que assinalasse a alternativa correta, firma-se como gabarito a 
alternativa “D”. Trata a alternativa de gratificação que foi inserida no Estatuto através da Lei nº 5.177/2019 
(referida lei acrescentou o inciso IX no art. 84 do Estatuto, criando a nova gratificação). 
 
Fonte: 

 https://www.itabira.cam.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx/Lei_Ordinaria_4056_2007?cdLocal=5&arquivo={3
DC5684E-7DDA-1AAC-EA64-BC4D321BC7EE}.pdf 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso apresentado não merece acolhida. A assertiva “C” é a única incorreta, porquanto apresenta a definição 
de promoção, e não de progressão. Progressão é a passagem do servidor, ocupante de cargo efetivo, de um grau 
para o grau subsequente, dentro da mesma classe, observados os critérios especificados para a avaliação de 
desempenho (v. arts. 16 e 18 da Lei 5190/2019).  
- As demais alternativas estão corretas, porquanto obedecem ao disposto nos arts. 13, 14 e 35 do Plano de 
Cargos, Carreiras e Vencimentos.  
 
Fonte: 

 Lei n. 5.190/2019 e alterações posteriores (Plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores 
públicos da Câmara Municipal de Itabira), arts. 13, 14, 16, 18 e 35.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não procede a informação apresentada pelos(as) recorrentes dando conta que a presente questão possui mais de 
uma resposta correta. Analisemos: 
Letra “A”: CORRETA. Correspondência com o art. 57, VI do RI. 
Letra “B”: CORRETA. Perfeita correspondência com o art. 57, VI do RI. 
Letra “D”: CORRETA. É exatamente o que preceitua o art. 59 do RI.  
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Como a questão solicitava do(a) candidato(a) que assinalasse a alternativa INCORRETA, percebe-se que o gabarito 
oficial é, de fato, a letra “C” (a atribuição prevista na alternativa é privativa da Mesa Diretora da Câmara, e não 
do Presidente). Inteligência do art. 53, inciso I do RI.  
 
Fonte: 

 Regimento Interno da Câmara Municipal de Itabira, art. 53, inciso I.   
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recorrente sustenta que a questão não oferece resposta, todavia, note-se que a Constituição Federal, nos 

termos do art. 29, IV, estabelece o limite máximo de vereadores por faixa populacional. Assim, contando com 

121.000 habitantes em 2023, o quantitativo não poder ser ampliado para 21, posto que o limite máximo para 

municípios de até 160.000 habitantes é de 19 Vereadores (alínea f); não deve ser mínimo de 17 ou 19, porque a 

Constituição não estabelece limite mínimo. Nesse sentido, A Câmara do Município “X” poderá adotar até 19 

vereadores, não havendo qualquer vedação constitucional à redução. Portanto, mantido o Gabarito Oficial.  

 

Fonte: 

 Constituição Federal, art. 29, IV. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recorrente sustenta que o enunciado não menciona, expressamente, se a questão deve ser respondida 

conforme o texto vigente da Constituição, o que é desnecessário, posto que este é pressuposto lógico de 

qualquer certame, ainda mais quando a alteração data de mais de 8 meses antes do Edital. Recurso 

improcedente.  

 

Fonte: 

 Constituição Federal, art. 29-A, redação dada pela EC 109 de 15 de março de 2021. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata da competência legislativa em âmbito municipal e encontra abrigo em previsão constitucional. O 
recurso não ataca diretamente o enunciado, pois extrapola o comando da questão ao englobar competências que 
não estão refletidas nas opções formuladas e que, corretamente, perfazem a resposta. Horário de 
funcionamento de estabelecimento comercial nas vias públicas e a instituição de guardas municipais destinadas 
à proteção de seus bens, serviços e instalações são temas de interesse local nos moldes do art. 30, I da CRFB. 
 
Fonte:  
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 art. 30, I da CRFB. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Vistos os recursos, não prospera o deferimento do pleiteado, posto que a conduta do prefeito descrita no 
enunciado está albergada pelo art.10º da Lei 8429/92, que versa sobre atos que causam prejuízo ao erário. A 
conduta em si consta do inciso XXII do referido dispositivo, sendo uma modalidade de ato que gera prejuízo 
ao erário.  
 É de se salientar que a concessão indevida de benefício tributário deixou de ser uma categoria própria de ato 
de improbidade administrativa com a entrada em vigor da Lei 14230/21, que revogou parte da Lei 8429/92, de 
modo que, hoje, a conduta está inserida em ato que gera prejuízo ao erário.  
 
Fonte: 

 art.10º da Lei 8429/92 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão abrange situação que versa sobre a possibilidade de ocorrência do fenômeno da prescrição 
intercorrente em sede de execução fiscal. De acordo com o art. 40 §4° da Lei 6830/80, a prescrição intercorrente 
somente pode ser decretada por inciativa judicial após a manifestação prévia da Fazenda Pública, observado o 
disposto na súmula 314 do STJ. Dessa forma, a alternativa que contém a resposta correta é encontrada na Letra 
B. 
A alternativa C está errada posto que houve a suspensão da execução, o que faz com que o prazo prescricional 
seja interrompido por um ano, de modo a iniciar sua contagem em 2016, de modo que a prescrição só se 
consuma em 2021. 
A alternativa D está incorreta, a seu turno, uma vez que a intimação da Fazenda Pública se faz necessária.  
  
Fonte: 

 art. 40 §4° da Lei 6830/80 e Súmula 314 do STJ (“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 
suspende-se o processo por um ano, fi ndo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal 
intercorrente.” 
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III 

DAS CONCLUSÕES 

 

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

fundamentações supraelencadas. 

 

 Publique-se, 

 

 

13 de maio de 2022 

INSTITUTO CONSULPLAN 

 


