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TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 
 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados para o 

Concurso Público para provimento de cargos vagos de Oficial Judiciário e Analista Judiciário e para formação de 

cadastro de reserva do quadro de pessoal dos servidores da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, que insurgem 

contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no Edital Nº 01, de 26 de julho de 2021. 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição Nome 

228000141 Fernanda Vilas Boas Fuscaldi 

228001918 Pedro Raid Farnese 

228003364 Marcio Rosostolato Machado 

228003571 Lougan Marlone Costa Silva 

228004071 Ayrton Amaral Mendonça 

228004406 Getulio Coelho Oliveira 

228005538 Luciano José Ramos 

228016625 Julio Antonio Carmo 

228000150 Dalila Magalhães Cabral 

228000183 Tiago Santana Queiroz 

228000227 Matheus Barbosa Dos Santos 

228000366 Maria Eugenia Santana Franco 

228000684 Lilian Franca De Abreu 

228000893 Renan Azevedo Oliveira 

228001250 Viktoria Portilho Oliveira Magalhães 

228001460 Keyla Karla Da Silva Amaral 

228001599 Lucas Alves Pereira 

228001715 Alexandre Augusto Silva De Goes 

228002836 Raíssa Rangel Santos De Abreu 

228003298 Ana Flávia Aparecida Da Silva Vital 

228003491 Bruno Mendonça Cipriano 

228003920 Pedro Lucio Silvestre Da Silva 

228004094 Erik Dias Dos Santos 
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228004480 Moisés Rodrigues Lopes 

228004489 Beatriz Reis Abreu 

228005732 Barbara De Paula Moreira Frattezi 

228005872 Bruna Letícia Seixas Rezende 

228006103 Luciana De Souza Daibert 

228007974 Fillipe Ramiris Sousa Medeiros 

228008337 Jussara Teixeira Moreira 

228010052 Gracilene Oliveira Chaves 

228010968 Júlia Mendonça De Resende 

228011990 Diogo Aléssio De Faria Campos Corrêa 

228012659 Iara Freitas Gontijo 

228012855 Maria Clara De Melo Masci Valadão Cardoso 

228013017 Matheus Augusto De Oliveira Barros E Araújo 

228013358 Adriana Verginia Harada Yamane 

228013939 Ludmilla Guimarães De Souza Lima 

228014189 Thiago De Jesus Guimaraes 

228015150 Aline Karla De Almeida Reis 

228015905 João Victor Drummond Monteiro 

228016076 Willian Santana Pires Gouveia 

228017072 Vanessa Firmido Rodrigues 

228017583 Andressa Ariane Valle Medrado Marenga 

228018979 Barbara Linhares Ferreira 

228019581 Iris Milla Viegas Silva 

228019843 Luma De Morais Amorim 

228020488 Camila Cavazza Bittermann 

228020995 Isabela Nogueira Fonseca Costa 

228021260 Fernanda Sthella Carvalho Andrade 

228021928 Vanessa Gomes Gonçalves 

228022493 Fernanda Alves Magalhães Carraro 

228023543 Melina Pereira Gonçalves 

228024287 Patricia Antunes Gonçalves 

228024342 Maisa Pinto Alves Prado 

228024796 Lilian Maria Castro Costa Rezende 

228025776 Thais Maia Silva 

228027036 Flávio Luiz De Souza Gonçalves 

228001976 João Paulo Fernandes Franco 

228002041 Paola Travassos De Melo 

228003128 Renata Cristina Dos Reis Gomes 

228004310 Claudia Magda Santana 

228007839 Alynne Da Silva Praxedes 

228012445 Andreia Marcena Cardoso 

228012664 Milton Da Silva Santos 

228015038 Olga Amelia Lopes De Carvalho 

228017556 Wagner Gomes Dos Santos 

228017663 Andre Martins Miranda 

228022468 Pedro Henrique França 

228025224 Julia Lopes Novais 
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228026245 Júlio César Campos Oliveira 

228026249 Phelipe Andrade Diniz Pinto 

228003755 Leandro Peters Heringer 

228004099 Leonardo David Leal 

228008852 William David Vieira 

228010379 Andressa Guimaraes Melo 

228013810 Gláuber Vinícius Igor Fraga 

228014647 Taiane Figueiredo De Andrade 

228016556 Rossana Assunção Souza Vieira 

228017515 Sabrina Damasceno Martins 

228020703 Ana Gabriela Oliveira Lima 

228022261 Lorena Campos Queiroz 

228025107 Ivana Esperança De Castro Barros 

228026971 Gilson Soares Raslan Filho 

228003534 Nathan Pierazolli Campos Salvador 

228000265 Daniel Siqueira Santos 

228000634 Vinicius Fideles Pereira 

228002003 Guilherme Alves Morais Felício 

228003325 Iris Cristina Coura Alvez 

228004069 Anderson Rodrigues Matos 

228004597 João Pedro Custodio Caldeira 

228005370 Andressa Pereira Dos Santos Assis 

228005642 Debora Pinto Antunes 

228006006 Ana Paula Da Silva Eloi 

228007321 Jefferson Ramon De Pinho 

228010405 Flávio Navarro Carrato 

228010730 Pedro Henrique Aquino Viana 

228012836 Luciano Ferreira Dos Santos 

228014746 Sueli De Oliveira Costa 

228015782 Leandro Martins Rodrigues 

228018238 Hulda Barreiros Soares Gouvea 

228019268 Ednei Rodrigues Da Silva 

228019485 Leandro Henrique Araújo De Castro 

228020726 Luana Moreira Galvão 

228021771 Vera Silva 

228021983 Guilherme De Paiva Maciel 

228023169 Mayra Russo Sbampato 

228024218 Cláudio Batista Da Silveira 

228026262 Joao Marcelo Do Carmo Junior 

228026484 Gislaine Souza Araújo 

228027315 Marcelo Segala Xavier 

228027328 Thiago Campos De Souza 

228000038 Simon Henrique Nascimento De Souza 

228000060 Gabriel Oliveira Viana 

228000072 Reginaldo De Jesus Sales 

228000087 Hilary Braz Batista 

228000115 Jean Resende Araújo 
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228000122 Ágatha Emmanuelle Costa Amorim 

228000149 Tiago Santana Queiroz 

228000190 Pedro Henrique Martins Soares 

228000201 Mara Almeida Oliveira De Matos 

228000213 Matheus Ferreira De Barcelos 

228000213 Matheus Ferreira De Barcelos 

228000217 Jessica Neves Rodrigues 

228000225 Lucas De Sá E Silva 

228000241 Marcelo Henrique Santos Silva 

228000264 Sarah Machado Leão 

228000272 Giovanna Gallice Mendonça 

228000292 Thaiz Helena Santana 

228000328 Vitória Rodrigues Pereira De Souza 

228000330 Patrick Ramos Da Silva Batista 

228000351 Moacir Ramos Gomes 

228000391 Leila Juliana Silva Dos Santos 

228000399 Patricia Cristina Rezende Vieira 

228000401 Nathalia Fagundes De Ulhoa Abucater 

228000428 Caio Luiz Custódio 

228000469 Larissa Cristine De Andrade Marcelino 

228000492 Karina Conceição De Almeida 

228000497 Paula Ciccone Michel Oliveira Garcia 

228000563 Maria Laura Mariano Libânio Melo 

228000566 Rogério Costa 

228000574 Lais Fonseca Brandao 

228000620 Ana Paula Barreto Oliveira 

228000646 Aline Aparecida De Souza Martins 

228000669 Eugenio Cangussu Tolentino Junior 

228000675 Leonardo Viani Ferreira 

228000703 Eveline Dantas Nogueira 

228000721 Paulo Gabriel De Faria Gonçalves 

228000727 Lilian Franca De Abreu 

228000736 Isabela Alkimim Lomasso 

228000759 Fernanda De Paula Nascimento 

228000766 Cinara Lucchesi Vasconcelos Rocha 

228000786 Rogério Denis De Paula 

228000814 Maycon Vinícius Nascimento Manuli Lisboa 

228000869 Aline Leine Da Silva 

228000892 Samuel Antonio Belintani De Oliveira 

228000903 Anna Paula De Ávila Silva 

228000926 Zaide Perla Ribeiro 

228000939 Marcia Grazielle Assis Da Silva 

228000943 Poliana Fernandes Da Silva 

228000960 Bruna Araujo Betti 

228000971 Dieimes Donato Serafini De Sousa 

228001004 Leonardo Junio Ferreira Sampaio 

228001009 Jessica Lima 
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228001026 Pedro Henrique Alves De Souza 

228001038 Sérgio Luis Ribeiro 

228001094 Ricardo Cristiano Pereira 

228001104 Luiza Gabriela Mendonca Rolim De Paula Fechine 

228001116 Camila Vilas Boas De Oliveira 

228001131 Enzo Caron Imberti Barbosa 

228001147 Rayenne Moraes Reis 

228001157 Joana Coutinho Campos Pinto 

228001172 Bruna Costa Santos 

228001173 João Paulo Rodrigues Marques 

228001203 Karem Felipe Batista 

228001224 Saulo Otavio Marques Medeiros 

228001329 Viktoria Portilho Oliveira Magalhães 

228001368 Érica Cristina Silva Ramos 

228001421 Gracilene Mendes Mota 

228001430 Fabrício De Sousa Santos 

228001431 Ingrid Morgana Bispo 

228001453 Natalia Gabriela Bezerra Souza 

228001476 Fernanda Goncalves De Queiroz Pinto 

228001516 Jessica Rocha Ramos 

228001602 Camila Adriana Guedes 

228001630 Rafael Ribeiro Oliveira 

228001679 Laura Fonseca Rocha 

228001682 Roger Eugenio Da Siva 

228001689 Maria Alves Da Silva Fontes 

228001711 Suellen Pereira Candido 

228001758 Marcos Vinicius Pereira De Oliveira 

228001793 Pedro Henrique Santos Santana 

228001800 Misael Silva Nogueira 

228001825 Heitor Pedrosa Haddad 

228001874 Joao Carlos Soares 

228001925 Júlia Ribeiro Guimarães 

228001967 Juliana Vieira De Souza 

228002007 Felipe Da Mota Santana 

228002014 Eudimar Santos Da Silva 

228002023 Priscila Paranhos De Menezes Silva 

228002062 Débora Cristina Moura Bonfim 

228002090 Angela Cristina Alexandre Moreira 

228002109 Sarah Figueiredo Álvares Da Silva 

228002175 Macirlene Soares Da Silva Xavier 

228002208 Amanda Carvalho Montanari 

228002264 Beatriz De Almeida Ottoni Lelo 

228002312 Thais Azevedo Teixeira 

228002323 Mário Othonio Pereira Campos 

228002330 Alcione Aparecida Gonçalves 

228002436 Vanderlúcio Oliveira Gonçalves 

228002499 Leandro De Sousa Andrade 
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228002514 Maria Cristina Conceição Ferreira 

228002619 Washington Nunes Pereira 

228002622 Larissa Forttini Coimbra De Souza 

228002647 Luciano Tyrone Correa Bruno 

228002659 Adam Leon Leal Araujo 

228002670 Sirlene Da Silva Souza 

228002687 Gabriel Oliveira Duarte 

228002714 Luciana Batista Ferreira 

228002734 Ana Paula Castro Sales 

228002759 Mariana Cerqueira Reis 

228002766 Wesley Nascimento De Abreu 

228002776 Luciano Dias Valente 

228002802 Brenda Alcântara Ramalho 

228002814 Claudiana Aparecida Moreira 

228002815 Vanessa Graziela Teixeira 

228002873 Rafael Dos Santos Gomes 

228002896 Leonardo Rodrigues Dos Santos 

228002930 Debora Regina Graciano Hechavarria 

228002955 Victória Del Rio Munayer 

228002965 Nubia Romualdo Dos Santos 

228003044 Gustavo Henrique Alves Mozer 

228003055 Luciana Menezes De Oliveira 

228003078 Jonathan Ferreira Dos Santos Silva 

228003081 Severino Livino Dos Santos Filho 

228003106 Bárbara Marques Barbosa De Carvalho 

228003120 Hiago Paulino De Araujo 

228003197 Carla Leao 

228003223 Franciele Fernanda De Jesus Quintino 

228003334 Caroline Vitoria Da Silva Mendes 

228003496 Bruno Mendonça Cipriano 

228003499 Nefreticy Mariella Chaves Da Silva 

228003541 Geovanne Tadeu De Almeida Soares 

228003552 Telma Junia Arantes Da Silva 

228003596 Emanuel Ferreira Vidal 

228003609 Isabela Aparecida Maia Viana 

228003633 Giovanna Paola Soares De Oliveira 

228003635 Ronaldo Gomes Maia 

228003661 Ianca Polycarpo Alves 

228003707 Ana Paula Lopes Ferreira 

228003710 Guilherme Alves Teles 

228003716 Raquel De Matos Santos Almeida 

228003753 Wagner Antônio Martins Ribeiro 

228003899 Kaly Mendes Ursine Krettli Pinto 

228004063 Luana Vieira De Assis 

228004114 Rannielly Kawana De Lima Teles 

228004147 Stephanie Louise Vieira Morais 

228004167 Monique Dos Reis Alves 
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228004205 Marina Miranda Ottoni Amaral 

228004252 Rafaela Pereira Bhering 

228004259 Vanessa De Oliveira Vieira 

228004295 Débora Castro Alves 

228004388 Elias Bueno Fonseca 

228004454 Larissa Kelly Miranda De Oliveira 

228004636 Cristiana De Abreu Pereira Santos 

228004656 Maria Luiza Souza Carvalho 

228004679 Fabricia Santos Lisandro 

228004687 Patrícia Siqueira Araújo 

228004694 Lúcia Elen Oliveira De Deus 

228004702 Rithyeli Lage Souza 

228004718 Flávia Cristina Pegorari Duarte 

228004739 Diogo Marques Bicalho 

228004792 Andressa Modesto Vago 

228004796 Gabrielle Dos Santos Nascimento 

228004803 Bianca Vargas Do Nascimento 

228004806 Ester Carvalho De Morais 

228004830 Jullie Anne Xavier Ribeiro 

228004936 Débora Poliane Silva 

228004939 Cássio Augusto De Andrade 

228005004 Vivea Aparecida Teixeira Dos Santos 

228005151 Guilherme Fonseca Damasceno 

228005156 Camila Rafaela Berg De Oliveira 

228005160 Fabiana Oliveira Maia 

228005162 Júlia Márcia Napoleão Gonçalves 

228005203 Isabel Cristina Barbosa 

228005251 João Kennedy Costa Souza 

228005270 Rayane Rodrigues Araujo 

228005291 Felipe Gonçalves Da Fonsêca 

228005292 Maria Eduarda Araújo Fernandes 

228005332 Mauro Henrique Pasquini Andrade Carvalho 

228005334 João Luiz Carvalho Vieira 

228005381 Marcella Martins Gomes 

228005484 Cristina Monteiro Xavier 

228005486 Elaine Cristina Cardoso Ramos 

228005497 Aurélia Valtudes Dos Santos 

228005548 Herli Novais Moreira 

228005702 Edelweiss Christiane Cunha Oliveira Pimenta 

228005756 Ana Paula Oliveira De Almeida 

228005794 Veronica Tamara Martins Mendes 

228005832 Bruna Letícia Seixas Rezende 

228005883 Renato Afonso De Oliveira 

228005893 Maysa Caroline Miranda Diroz 

228005925 Jennifer Camila Lima De Souza 

228005999 Mazurkiewcz Soares De Asunção Junior 

228006047 Stephanie Maria Mendes Gonçalves 
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228006077 Joyce Alves De Castro Silveira 

228006098 Kelly Roberta Aguiar Braga 

228006106 Luciana De Souza Daibert 

228006129 Franqlin Bomfim Da Costa 

228006187 Sthefany Batista Pires Da Silva 

228006250 Geisiane Da Costa Silva 

228006277 Matheus Rômulo De Carvalho Assis 

228006358 Andréa Maria Nascimento 

228006447 Emanuel De Almeida Silva 

228006453 Fernanda Nogueira Santos Borba 

228006461 Ana Flávia Aparecida Da Silva Vital 

228006495 Juliane Nunes Moreira Da Silva 

228006533 Rodrigo Rangel 

228006551 Gladson Virgilio Campos 

228006562 Victor Eduardo Costa Prado 

228006645 Marcos Matheus Oliveira Silva 

228006680 Carolina Costa Cotrim 

228006706 Jessyka Fonseca De Matos 

228006750 Icaro Emmanuel Silva Liduares 

228006869 Adriane Da Conceição Silva Monfardini 

228006873 Thalia Dos Santos Caetano Teixeira 

228006906 Anastácio Pereira Da Silva 

228007065 Camila Cristina Dias De Oliveira Aragão 

228007078 Pollyanne Cristina Santos Pedro 

228007102 Barbara Martins Marques 

228007134 Pricila Eveline Da Silva 

228007199 Katyana Kaline Silva Ferreira 

228007320 Márcio Travi 

228007366 Jessica Simões Behring 

228007387 Maria Isabel Lopes Dos Santos 

228007389 Hudson Oliveira Freitas 

228007399 Naiane Souza Mendonca 

228007428 Sheila Gonçalves De Souza Carvalho 

228007432 Rafaella De Cássia Madrona Camargos 

228007435 Kelly Cristina Gomes Da Cunha 

228007440 João Henrique Ribeiro Barbosa 

228007447 Michelle Freitas Da Silva 

228007478 Ana Paula Brazileiro Vilar Hermont 

228007493 Ana Laura Guimaraes Gaudioso 

228007523 Andreia De Cassia Alves Ribeiro 

228007610 Isabela Souza Oliveira 

228007689 Ana Paula Abreu Magalhães 

228007779 Juliana Braga Alves 

228007931 Cristiane Rodrigues De Carvalho 

228007937 Yolanda Alves Carvalho 

228007989 George Luiz Borges Antunes 

228008039 Danilo Abrahão Faria 
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228008071 Gabriel Francisco De Andrade Domingos Da Silva 

228008113 Túlio Cardoso Rebehy 

228008184 Francislene Lucia Martins Silva 

228008264 Renato Avelar Guimarães 

228008292 Roberta Esteves Ferreira 

228008651 Karine Da Silva Barreto Nola 

228008665 Breno Pimenta Ribeiro Lima 

228008696 Luciane Herculano Correia De Oliveira Leite 

228008725 Maria Leticia Pompeu Cavalcanti 

228008801 Paulo Vitor Valeriano Dos Santos 

228008802 Sandra Corrêa Arruda 

228008813 Edina Gonçalves Rosa 

228008904 Jussara De Paula Ribeiro Suzuki Barbosa 

228009000 Ana Cristina Pimenta Da Costa Val 

228009032 Gabriel De Paula Valentim 

228009082 Emanuelle Da Costa E Silva Reis 

228009109 Eridélia Maria De Araujo Condé 

228009199 Gabriela Fernanda De Souza Moreira 

228009267 Luzia Aparecida Lemos 

228009271 Geisy Carolina Moura De Oliveira 

228009307 Lucas Campos Reis 

228009310 Clarice Furtado Dias Do Nascimento 

228009359 Fabíola Diamantino Franco 

228009386 Viviane Resende Diniz 

228009390 Ana Paula Araujo Sales Rezende 

228009568 Pedro Henrique Capila De Abreu 

228009809 Camila Santana Barbosa 

228009810 Claudio Soares Luiz 

228009980 Rafaela Campos 

228009995 Fernanda Cristina Da Silva 

228010008 Rafael De Andrade Santiago 

228010054 Mateus Oliveira Bistene 

228010056 Helton Conceicao Souza 

228010061 Thuildes Lilian Pereira 

228010064 Gracilene Oliveira Chaves 

228010114 Hugo Daniel De Almeida 

228010200 João Victor Soares Gonçalves 

228010201 Ricardo Sebastião Ferreira De Oliveira 

228010345 Nathalia Cristina Alves Oliveira 

228010349 Victor Bacelete Miranda 

228010463 Atos Henrique Fernandes 

228010471 Matheus Alexandre Fialho 

228010531 Juliana Garcia Ganzaroli 

228010534 Svetlana Jardim Sena 

228010561 Ludmila Fontes De Almeida Alves 

228010669 Marisa Cristiane Vidigal De Castro 

228010686 Phillipe Gustavo De Souza Ambrosio 
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228010841 Caroline Trindade Da Silva 

228010917 Laressa Almeida Nascimento 

228010919 Rembrandt Weyden Gonçalves De Pinho 

228010937 Hévilla Emiliana Braga Guimaraes 

228010946 Lucca Mattos Melo 

228011021 Bruno Luiz Marques Rocha 

228011021 Bruno Luiz Marques Rocha 

228011062 Letícia Dato Borges 

228011066 Michelle Alves Da Rocha Da Silva 

228011110 Tales Moreira De Carvalho 

228011126 Karime Rodrigues Carias Eugenio 

228011207 Letícia Magalhães De Pinho Tavares Coelho 

228011237 Diego Grapiuna Costa Ribeiro 

228011240 Ayla Vitória Lopes 

228011256 Guilherme Klein Camara De Paula 

228011380 Elisa Amélia Silva 

228011479 Tânara Katiuscia De Moraes Moura 

228011491 Jefferson Melo Cordeiro 

228011577 Larisse Kelly Barros Pecanha 

228011599 Amanda Mendes De Oliveira 

228011648 Paola Maia Martins 

228011667 Roberto Mauro Barbosa Silva 

228011783 Letícia Alves De Toledo 

228011793 Marina Ferreira Lapa De Oliveira 

228011827 Vilmar Rosa De Oliveira 

228011916 Eunice Margarete De Souza 

228011986 Thamires Pereira De Sousa 

228012086 Natanael Carvalho Da Silva 

228012123 Bruno Sossai Honorato 

228012172 Macalysser Junior Da Cruz 

228012241 Karine Cristiane Nogueira Nunes 

228012246 Solange Ribeiro De Oliveira Salvio 

228012247 Lívia Fortini Veloso 

228012298 Ana Flávia Laçara Silva Dos Santos 

228012358 Daniel Dos Santos Ferreira 

228012414 Daniele Thoane Dias De Souza 

228012488 Renato Cláudio Sales Roquette 

228012503 Diego Belo Da Silva Chaves 

228012705 Priscila Bertholo 

228012737 Marco Antonio Pacheco Rocha 

228012747 Rodrigo Vieira De Oliveira Marenga 

228012801 Rodrigo Carvalho Leite 

228012806 Eduardo Beline Helvécio Santos 

228012833 Maria Gabriela Coelho Gomes 

228012837 Karoline Oliveira Prata 

228012951 Yago Meira E Silva 

228013062 Brenda Spinelli Chagas 
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228013300 Aladel Duarte Cavalcanti 

228013301 Sarah Teixeira Matias 

228013493 Natália Maria De Jesus Barreto 

228013572 Cristiane Nunes Da Anunciação Vieira 

228013623 Carlos Eduardo Goulart De Souza 

228013635 Uilhan Gustavo Vaz Rodrigues 

228013643 Ana Clara Duarte Teles 

228013688 Erica Fernandes Ribeiro 

228013750 Ângela Yukari Murakami 

228013841 Thais Gabrielly Aleixo De Melo 

228013935 Sandro Luis Pinto 

228013952 Lais Morais Rosa 

228013977 Érica Daniele Cunha Carmo 

228013997 Marilia Gomes E Souza Correa 

228014021 Gabriela Silva Souza 

228014021 Gabriela Silva Souza 

228014073 Luciana Moreira De Oliveira 

228014092 Samantha Silva Santiago 

228014112 Letícia Saraiva De Souza 

228014131 Gabriella Moreira Silva 

228014193 Thiago De Jesus Guimaraes 

228014206 Rafael Thiago Soares 

228014224 Alexsandro Ramos Diniz 

228014259 Lucia Ribeiro Avelar Schleder 

228014295 Rebeca Júnia De Oliveira 

228014299 Thalita Fernandes De Oliveira Malta 

228014326 Yuri Vital Belizário 

228014344 Melissa Mourão Amaral 

228014398 Pedro Henrique Lorentz Campos 

228014416 Isadora Maria Leandro Candian 

228014785 Mônica Magno Gandra 

228014861 Alice Costa Calijorne 

228014870 Liliane Cristina Aleixo 

228015088 Guilherme Messano Mairink 

228015181 Laysla Evilen Gomes Brandão 

228015183 Aparecida De Magdala Dos Santos 

228015234 Sílvia Aparecida Rodrigues 

228015435 Ivanilda Soares Batista 

228015531 Clara Michelini Lacerda 

228015577 Leandro Henrique Albino De Andrade 

228015684 Thiago Rodrigues Da Cruz 

228015710 Fernanda Arantes Pinto Tereza 

228015766 Raphaela Assis Oliveira Marques 

228015792 Claudinéia Menezes De Oliveira 

228015798 João Paulo Farias Dutra 

228015867 Ivani De Oliveira Nascimento Antunes 

228015879 Bruna Demétrio Pereira 
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228015946 Bruno Rafael Silva Gomes 

228015978 Jéssica Leles Tavares Maciel 

228016117 Lucas Guimaraes Cantarino Ferreira 

228016218 Nicole De Almeida Campos 

228016264 Tânia Pedrosa Rosa 

228016358 João Batista Teixeira 

228016375 Gabriel Silva E Souza 

228016382 Cinthia Fernandes Ferreira 

228016424 Heitor Frederico Souza Morcate Dias 

228016583 Letícia Andrade De Castro 

228016618 Ana Maria Moreira Bruzzi 

228016691 Hugo Guimarães Ferreira 

228016721 Arlete Soares Alves De Moura 

228016944 Brisas Mota Correaa 

228016989 Thales Carvalho Rodrigues 

228017002 Karine Marques Rodrigues 

228017023 Sonia Mara De Melo Barbosa Atala Inacio 

228017066 Aderlande Araujo Chaves 

228017103 Gabriel Araújo De Mesquita 

228017129 Barbara Torga Facal 

228017174 Rafael Felipe De Oliveira Monteiro 

228017191 Ricardo Scalioni Freitas 

228017229 Rosangela Queiroz De Mello 

228017382 Eduardo Azevedo Luiz 

228017520 Ivan Batista De Jesus Dos Santos 

228017576 Wagner Gomes Dos Santos 

228017607 Jonas Márcio De Souza Santos 

228017766 Flávia Pinheiro De Paula 

228017781 Erika Weisack Ferraz Messina 

228017841 Matheus Gabrich Moraes Campos 

228017845 Egina Glauce Santos Pereira 

228017884 Danúbia Kellen Ferreira Andrade 

228017908 Deivison Soares Dos Santos 

228018191 Thea Luciana Mesquita Fioroti 

228018269 Ingrid Priscila Oliveira Calazans 

228018340 Ingrid Kelly Leal Assis 

228018351 Luiz Henrique Dias Receputi 

228018370 Cleidiane Gomes De Oliveira 

228018403 Lucas Ribeiro Da Silva 

228018410 João Pedro Barcelos Costa 

228018432 Marceille Aguirre De Carvalho 

228018540 Paulyne Santos Paiva 

228018589 Daniela Dias Receputi 

228018611 Jéssica Rafael Vieira 

228018656 Joyce Bárbara Cordeiro 

228018685 Daniel Augusto Kojima De Lima 

228018742 Scheverly Luiz Duarte Silveira Júnior 



 

13 

 

228018824 Maria Paula Pimenta Mendes 

228018842 Rhane Ferraz Maciel 

228018860 Iara Rafaela Henriques Nascimento Silva 

228018861 Iviler Rocha Coura 

228018947 Lunara Meira Amaral 

228018974 Lucas Henrique Almeida Prado 

228019187 Andressa Ariane Valle Medrado Marenga 

228019423 Líssia Paula Santos De Oliveira 

228019455 Victor Rocha Gonçalves 

228019524 Daniela Eliza Terra Melo 

228019636 Mariana De Souza Jorge Santos 

228019647 Célia Regina Martins Bassi 

228019658 Analu Batista Torquato Araujo 

228019709 Josianne Brizo Do Nascimento 

228019846 Luma De Morais Amorim 

228020090 André Luiz De Oliveira Nogueira 

228020213 Raquel Souza Rocha 

228020241 Diego Fagundes Pinheiro 

228020272 Júlia Dos Reis Santos 

228020351 Rubia Mariana Sales Lopes 

228020373 Carlos Fernando Serra Gomes 

228020487 Rafael Gonçalves De Lima 

228020559 Valéria Chaves Pereira 

228020660 Flavio Sussekind Neto 

228020702 Eduardo Medeiros De Moraes 

228020776 Cristiana Alves Pereira De Jesus 

228020779 Priscila Mendes Dias 

228020814 Marciano Augusto De Morais 

228020908 Jorge Vítor Rocha Pacheco 

228021036 Lívia Racioppi Da Rocha Morgan 

228021048 Larissa Ribeiro Almeida 

228021053 Andreia Marcena Cardoso 

228021064 Marcus Vinícius Castro Fernandes 

228021071 Daniela Gonçalves Renan 

228021124 Elisa Parentoni Martini 

228021229 Juliana Lopes Geraldo 

228021358 Matheus Vieira Araújo 

228021469 Sérgio Gomes Da Silva 

228021577 Luciene Gonçalves Fagundes De Araújo 

228021662 Raíssa Xavier Vidal 

228021683 Natalia Camisão Fontes De Resende 

228021756 Thiago Rabello Boabaid 

228021757 Daniel Gonçalves De Souza 

228021775 Renata Firmino Pereira Da Silva 

228021819 Rakell Silva Cabral Sousa 

228021888 Lívia Esteves Reciolino 

228021917 Matheus Sanches Silva 
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228021987 Marcelo Gonçalves De Abreu 

228022038 Priscilla Torres Pimenta 

228022042 Warllyton Costa De Sousa 

228022151 Marcos Vinicius Do Carmo Veiga 

228022320 Alexandra Gonçalves Santos 

228022376 Paula Lopes Silveira 

228022513 José Augusto De Faria Colodette 

228022662 Felipe Castro Da Mata Ferreira 

228022704 Adriano Márcio Rezende Oliveira 

228022710 Keila Midori Shima 

228022760 Mariana Wamser Ferreira 

228022820 Elza Stephane Samantha Ferraz Da Silva 

228022829 Wagner Caldeira Lima De Oliveira 

228022968 Lumena Cunha Mendes 

228023012 Lucas Rosa Henriques De Oliveira 

228023141 Aline De Padua Castro 

228023330 Marcos Vinicius Da Costa Calixto 

228023402 Maria De Fatima Rodrigues Câmara 

228023765 Paulo Ronaldo Gomes Santarelli 

228023768 Hedison Trindade Nascimento 

228023854 Wemerson De Souza Rocha 

228023921 Héllen Faria Consani 

228023980 Eduarda Araújo Pimenta De Andrade 

228023993 Lilian Nunes Ferreira 

228024080 Bryan Vicente De Souza 

228024178 Guilherme Araujo Campos 

228024224 Iolanda Feminino Silva 

228024325 Guilherme Rodrigues De Figueiredo 

228024338 Maisa Pinto Alves Prado 

228024370 Guilherme Gomes Da Silva 

228024390 Maxwwel Mafra Coelho 

228024418 Gabriel Marins Brigatto 

228024446 Cristina Ferreira Gomes 

228024452 Marco Antônio De Mesquita 

228024480 Cíntia Das Graças Caldeira Alves 

228024589 Vitória Rafaela Matos Paes Do Amaral 

228024693 Adriana Verginia Harada Yamane 

228024724 Kátia Cilene Simões Ferreira Da Mata 

228024727 Arlene Pereira Pinho 

228024876 Gabriela Grassi Mauricio Da Rocha 

228024891 Luciene De Castro Braga 

228024913 Débora Guimarães Da Silva Caruso Cardoso 

228025167 Jessica Rodrigues Da Silva 

228025334 Iara Antunes Rodrigues 

228025439 Melina Saturnino Souza 

228025469 Daniela Aparecida Castro Silveira Vieira 

228025511 Fabiana Silva Machado 
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228025647 Walter Victor Egidio Pereira 

228025663 Bárbara Gomide Freitas 

228025669 Carolina Nunes Inocêncio Alves 

228025858 Ana Laura Martins Oliveira 

228025868 Ana Clara Lopes Salgado 

228025946 Thamyris Barbosa Xavier Avila 

228026397 Wesley Elias Gomes Couto 

228026422 Karolina Silva Figueiredo 

228026447 Luiza Ferreira Da Cunha Fonseca 

228026569 Jean Da Silva E Silva 

228027018 Pedro Paulo Siruffo Pereira Neto 

228027054 Flávio Luiz De Souza Gonçalves 

228027240 Idaiane Gomes De Oliveira 

228027329 Joao Victor Vieira Pacifico 

228027490 Mayconn Tulio Da Silva 

228027522 Enio Cardoso Damasceno 

228027647 Jeniffer De Souza Martins 

228027784 Vinicius Teixeira Soares 

228027804 Talita Tamara Rodrigues Batista 

228027900 Franciene Silva Gomes 

 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 
Cargo: Analista Judiciário/Analista de Tecnologia da Informação 
 
 

BRANCA 

1 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O sentido figurado ou conotativo, diferente do usual, pode ser constatado no uso da expressão “trocar um cheque”. 
A expressão “de certo modo” aponta para um significado que vai além do real, ou seja, de determinado modo, não do 
modo usual. Os recursos estilísticos são ferramentas que garantem maior expressividade aos textos e à fala. Muitas 
vezes, atribuímos a alguma palavra um termo que não é comum a ela. Quando fazemos isso, estamos utilizando a 
metáfora. Essa figura de linguagem é responsável por transportar o sentido literal de uma palavra ou frase, dando-lhe 
um sentido figurado. Constatada essa incompatibilidade de pertencimento de uma palavra ou termo, o receptor da 
mensagem conseguirá compreender, de fato, a alteração que o emissor provocou e qual foi a intenção dele ao fazer 
tal modificação. A alternativa “D) “viemos à capital”” não pode ser considerada correta, pois, em “De certo modo, nós 
viemos à capital de nossa nação para trocar um cheque.”, a expressão “viemos à capital” expressa um sentido 
denotativo em que a forma verbal “viemos” refere-se à movimentação do enunciador juntamente com outras pessoas 
para determinado lugar, a capital.  O mesmo ocorre com as alternativas A) “nós viemos” = movimentação física 
ocorrida e B) “nossa nação”, país, expressão de pertencimento a uma nação.  
Fontes:  

 Gramática Houaiss. 

 EMEDIATO, W. A fórmula do texto: redação, argumentação e leitura. 

 GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2010. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  
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BRANCA 

3 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em primeira ou em terceira pessoa; é assim que se designa o foco narrativo (ou ponto de vista do narrador), isto é, 
respectivamente, quando um dos personagens de alguma história é o narrador ou quando quem narra não faz parte 
do contexto, sendo apenas espectador. Exemplos de foco narrativo são: narrador observador – aquele que acompanha 
os fatos de fora, em momento algum faz parte da história e ocorre em terceira pessoa; narrador personagem 
(protagonista ou coadjuvante). A alternativa “C) Reflete o tom intimista do público a que se dirige.” não pode ser 
considerada correta. Em relação à linguagem intimista refere-se às características movimento literário que prioriza a 
expressão dos sentimentos mais íntimos. A escolha do foco narrativo não pode refletir tais características pertinentes 
ao público, já que a voz do discurso não é do público ou do leitor.   
 
Fontes:  

 O próprio texto.  

 EMEDIATO, W. A fórmula do texto: redação, argumentação e leitura. 

 COSTA, S. R. Dicionário de gêneros textuais. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

 FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 
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4 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Há algumas classes mais usadas no que se refere à substituição de termos no decorrer do texto: Pronomes, por 
exemplo. A coesão textual pode ser classificada como anáfora ou catáfora: aquela é empregada para se referir a 
elemento que já foi citado no texto, enquanto a esta é empregada para falar de elementos que serão mencionados. A 
alternativa “A) A nota promissória é reconhecida como herança a partir dos documentos citados.” não pode ser 
considerada correta. De acordo com o trecho destacado “Quando os arquitetos de nossa república escreveram as 
magníficas palavras da Constituição e a Declaração da Independência, eles estavam assinando uma nota promissória 
para a qual todo americano seria seu herdeiro.” é fato que a nota promissória é reconhecida como herança, veja-se a 
concordância estabelecida entre os termos referentes, mas não apenas a partir dos documentos citados, mas a partir 
da visão expressa pelo enunciador da metáfora estabelecida no trecho referido. Primeiro parágrafo do texto em 
análise: 
“De certo modo, nós viemos à capital de nossa nação para trocar um cheque. Quando os arquitetos de nossa república 
escreveram as magníficas palavras da Constituição e a Declaração da Independência, eles estavam assinando uma 
nota promissória para a qual todo americano seria seu herdeiro. Esta nota era uma promessa de que todos os homens, 
sim, os homens negros, como também os homens brancos, teriam garantidos os direitos inalienáveis de vida, liberdade 
e a busca da felicidade. Hoje é óbvio que aquela América não apresentou esta nota promissória. Em vez de honrar esta 
obrigação sagrada, a América deu para o povo negro um cheque sem fundo, um cheque que voltou marcado com 
“fundos insuficientes”. Mas nós nos recusamos a acreditar que o banco da justiça é falível. Nós nos recusamos a 
acreditar que há capitais insuficientes de oportunidade nesta nação. Assim nós viemos trocar este cheque, um cheque 
que nos dará o direito de reclamar as riquezas de liberdade e a segurança da justiça.” 
 
Fontes:  

 O próprio texto.  

 EMEDIATO, W. A fórmula do texto: redação, argumentação e leitura. 

 FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 

 GARCIA OTHON M. Comunicação em prosa moderna. 
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BRANCA 

5 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) Possibilidade de um fato.” foi considerada correta, pois, o tempo verbal destacado em “quando ele 
puder” pertence ao futuro do modo subjuntivo. De acordo com o enunciado da questão: 
 Em “Nós não estaremos satisfeitos enquanto um Negro não puder votar no Mississipi e um Negro em Nova Iorque 
acreditar que ele não tem motivo para votar.” (2o§). A expressão destacada formada pela forma verbal “puder” 
antecedida do vocábulo “não” indica a negativa de:”. A referida negativa está estabelecida pelo adjunto adverbial de 
negação “não”. Tal negativa incide sobre a ação verbal a que se refere “puder votar”. A alternativa “B) Fato não 
concluído.” não pode ser considerada correta. Tal sentido pode ser produzido pelo emprego do pretérito imperfeito 
que indica um processo passado não totalmente concluído, revela o fato em sua duração, ex.: Ele conversava muito 
durante a palestra. A alternativa “D) Fato que seria consequência de outro.” não pode ser considerada correta. A 
expressão “não puder votar” não demonstra uma consequência, mas a negativa de uma ação.  
 
Fontes:  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Léxikon, 2013. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Característica do que é original e inédito: o ineditismo da matéria a ser discutida despertou o interesse dos 
participantes. A alternativa “B) Emoção e objetividade.” não pode ser considerada correta. Quando se trata de 
distinguir entre os diferentes tipos de texto existentes, muitos critérios diferentes podem ser usados, atendendo a 
diferentes recursos. Um desses critérios é objetividade versus subjetividade, que nos dá duas categorias: textos 
objetivos e textos subjetivos, respectivamente. Os textos objetivos são aqueles cuja construção e cujos recursos 
gramaticais e estilísticos visam preservar um ponto de vista factual e verificável, que exclui qualquer tipo de opinião 
pessoal, visão interior ou reflexão íntima. O que não é o caso do texto em análise.  Ou seja, é desprovido de 
subjetividade. Por exemplo. um texto científico. Textos subjetivos, como o próprio nome indica, estão repletos de uma 
subjetividade evidente. Seus recursos composicionais revelam a presença de uma intenção ou de certos traços únicos, 
individuais, pessoais, como opiniões, modos de dizer, traços emocionais, etc. Características de um texto objetivo: 
Enumerações (dados, números, percentagens, etc.); adjetivos não avaliativos (explicativos, demonstrativos, etc.); 
verbos na terceira pessoa, no impessoal ou na primeira plural; a maioria das frases aparece em modo indicativo; 
geralmente são utilizadas frases curtas e pouca subordinação; uso de vocabulário específico, técnico ou especializado; 
tom expositivo sem opiniões ou reflexões. 
 
Fontes:  

 ANTUNES, I. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 

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

 EMEDIATO, W. A fórmula do texto: redação, argumentação e leitura. 

 FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 

 GARCIA OTHON M. Comunicação em prosa moderna. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) “escreveram as magníficas” “ não pode ser considerada correta. De acordo com o enunciado da 
questão “O uso de palavras de ligação diferentes entre os complementos verbais e verbos pode acarretar em 
mudanças de sentido. São formas verbais destacadas que possuem outras possibilidades de regência em contextos 
diferentes, EXCETO:” a alternativa “D” não é uma exceção à afirmativa citada. Regência verbal é a relação existente 
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entre o verbo e os seus complementos, ou seja, é a forma como o verbo se liga ao objeto direto e ao objeto indireto. 
Essa ligação entre o verbo e os complementos verbais pode ser feita através do uso de uma preposição ou sem a 
presença de uma preposição. Exemplos de regência verbal: O médico assistiu o paciente. (sem preposição) Os alunos 
assistiram ao documentário. (com preposição) A secretária atendeu o cliente (sem preposição). O filho não atendeu 
ao chamamento da mãe (com preposição). Alguns verbos apresentam um significado quando preposicionados e outro 
significado quando usados sem preposição. O verbo “escrever” apresenta tal ocorrência por se tratar de verbo 
bitransitivo: Gravar, inscrever em; fazer a inscrição sobre: o escritor escrevia a frase sobre o túmulo. Mandar uma 
correspondência para: escreveu um bilhete ao chefe; escreviam-se todos os dias. Na alternativa “C) “eles estavam 
assinando” “ a forma verbal em destaque refere-se ao verbo “estar” que, segundo o dicionário de regência verbal, 
trata-se de um verbo predicativo. Não havendo alteração de regência.  
 
Fontes:  

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

 LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Ed. Ática.  
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Recurso Procedente. Altera-se o gabarito para alternativa C. 
Em “Nossa nova e maravilhosa combatividade mostrou à comunidade negra que não devemos ter uma desconfiança 
para com todas as pessoas brancas, [...]” (2o§), o trecho destacado tem a função de objeto direto, constituindo uma 
oração subordinada objetiva direta. Exemplos: Todos querem que você tenha sucesso profissional. (Oração principal 
com verbo transitivo direto + oração subordinada substantiva objetiva direta) 
Ele verificou se todos estavam presentes. (Oração principal com V.T.D + conjunção SE + oração subordinada 
substantiva objetiva direta). No caso em análise, o Verbo transitivo direto e indireto (V.T.D.I.) é “mostrou” e o trecho 
destacado o seu complemento sem o emprego de preposição. Já as orações subordinadas substantivas exercem, em 
relação à oração principal, as funções sintáticas próprias do substantivo. É aquela que exerce a função de sujeito da 
oração. Exemplo: Convém estudar mais para a prova (oração principal com verbo unipessoal + oração subordinada 
substantiva subjetiva). É necessário que faças a cirurgia urgentemente (verbo de ligação + predicativo do sujeito + 
oração subordinada substantiva subjetiva). Existem algumas estruturas que nos auxiliam a identificar uma oração 
subordinada substantiva subjetiva. São elas: a) Verbos unipessoais (acontecer, constar, convir, importar, parecer, 
urgir, suceder) na oração principal. Exemplo: Urge que você volte aos estudos. Consta que você foi aprovada. b) Verbo 
de ligação + predicativo do sujeito. Exemplo: É necessário que eles façam o trabalho. É certo que você virá à reunião? 
c) Verbo transitivo direto na voz passiva sintética, na 3ª pessoa do singular (com o pronome “se” na função de partícula 
apassivadora). Exemplos: Sabe-se que João não ama Maria. Espera-se que você compareça à reunião. d) Verbo 
transitivo direto na voz passiva analítica. (verbo ser + particípio). Exemplos: Foi provado que ele era inocente. Foi 
previsto que o preço da gasolina aumentaria. 
 
Fontes:  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Léxikon, 2013. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
As duas formas existem na língua portuguesa e estão corretas. Berinjela, com j, é a forma correta de escrita no 
português do Brasil. Beringela, com g, é a forma correta de escrita no português de Portugal. O substantivo feminino 
berinjela se refere a uma planta da família das solâneas ou ao fruto dessa planta, que é comestível, oval, de cor 
arroxeada por fora e esbranquiçada por dentro. Exemplos com berinjela (Brasil): Esta noite jantaremos lasanha de 
berinjela. Comprei dois quilos de berinjela no supermercado. Plantei berinjela no meu quintal. Exemplos com beringela 
(Portugal): Esta noite jantaremos lasanha de beringela. Comprei dois quilos de beringela no supermercado. Plantei 
beringela no meu quintal. As consoantes g e j representam o mesmo fonema quando formam sílaba com a vogal i e 
com a vogal e: ge = je e gi = ji. A palavra berinjela poderá ter sua origem na palavra persa badndjan, pelo árabe 
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bâdinjâna ou na palavra em espanhol berenjena. A palavra originalmente era escrita com g e passou a ser escrita com 
j após o aprofundamento dos estudos sobre sua origem.  
 
Fontes:  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva.  

 

BRANCA 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tenho que = no contexto: necessito, é preciso. A alternativa “D) Obrigatoriedade.” não pode ser considerada correta 
de acordo com o significado da expressão em análise apresentado anteriormente. Cada vocábulo pode apresentar no 
dicionário mais de uma acepção quanto ao significado, a produção de sentido deve ser constatada no contexto em 
que tal vocábulo está inserido. Em “Mas há algo que eu tenho que dizer ao meu povo que se dirige ao portal que 
conduz ao palácio da justiça.” (2o§) o enunciador não estava sendo obrigado a dizer alguma coisa ao povo, obrigado 
por uma força maior, contrária a sua vontade, não; mas havia sim, uma grande necessidade de fazê-lo.  
 
Fontes:  

 O próprio texto.  

 FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 

 Dicionário Houais da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) I, II, III e IV.” não pode ser considerada correta. Refere-se a:   I. Repetição de vocábulos; II. Marcadores 
conversacionais; III. Manutenção do foco narrativo; IV. Uso do ponto de exclamação no final do texto. Não há registro 
de marcadores conversacionais. Os marcadores conversacionais constituem estratégias discursivas que instauram a 
ligação entre as unidades cognitivo-informativas do texto falado e entre seus interlocutores. Já é consenso entre os 
estudiosos da Análise da Conversação que a função dos marcadores conversacionais, ainda que não integrem o 
conteúdo cognitivo do texto, é servir de ligação entre as unidades cognitivo-informativas do texto e entre seus 
interlocutores, revelando sempre alguma função interacional na fala. Urbano (1999, p. 86-91) tipifica os marcadores, 
considerando, para isso, o aspecto formal, o semântico e o sintático, bem como suas funções comunicativo-
interacionais. Quanto ao aspecto formal, os marcadores podem ser linguísticos e não-linguísticos. Os linguísticos são 
de natureza verbal (lexicalizados, como: é mesmo? né? olha; ou não lexicalizados, como: uhn, ah, ahã) ou de natureza 
prosódica (pausa, entonação, alongamento, mudança de ritmo e de altura). Os não-linguísticos ou paralinguísticos, 
como o olhar, o riso, os meneios de cabeça, a gesticulação, são fundamentais na interação face a face, pois sinalizam 
as relações interpessoais. A esse respeito, Marcuschi (2003, p. 63) afirma: “uma palmadinha com a mão durante um 
turno, um olhar incisivo ou um locutor que nunca enfrenta seu parceiro significam muito”. Em relação à manutenção 
do foco narrativo também não se trata de uma característica do texto em análise. O texto em análise apresenta o 
emprego da primeira pessoa do singular alternando com o emprego da primeira pessoa do plural o que implica em 
tipos diferentes de vozes utilizadas. A impessoalização da linguagem pode ocorrer com a generalização do sujeito, 
colocando-o no plural. Essa é uma maneira eficiente de distanciar-se das emoções e da subjetividade em um texto 
dissertativo-argumentativo. O que não ocorre com o discurso na primeira pessoa (eu), o uso da primeira e da terceira 
pessoa do plural (nós e eles) são menos pessoais do que reconheço, minha conclusão e procurei demonstrar. Sinais 
de pontuação são recursos prosódicos que conferem às orações ritmo, entoação e pausa, bem como indicam limites 
sintáticos e unidades de sentido. Na escrita, substituem, em parte, o papel desempenhado pelos gestos na fala, 
garantindo coesão, coerência e boa compreensão da informação transmitida. 1) Marcar ênfase. A repetição de 
palavras funciona para enfatizar uma ideia e dar luz a uma ideia que se queira reforçar. Ex: O político foi encontrado 
com duzentos milhões de reais na mala. Duzentos milhões! 
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Fontes:  

 O próprio texto.  

 FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 

 GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Ed. FGV.  

 

BRANCA 

22 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A confecção da questão pela Banca não levou em conta o art. 14, do Decreto 43.764/04, do Estado de Minas Gerais 
que modificou o estágio probatório de 2(dois) para 3 (três) anos. Como não há questão que considere como certa 
somente o que se afirma em II, não há opções possíveis para o candidato, devendo ser anulada a questão. 
 
Fontes: 

 Art. 14, Decreto 43.764/04, do Estado de Minas Gerais: “O estágio probatório é o período dos três primeiros 

anos de efetivo exercício do servidor que ingressou no serviço público em cargo de provimento efetivo em 

virtude de aprovação em concurso público e tem por finalidade a apuração da aptidão do servidor para o 

desempenho do cargo.”. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O escopo da questão não é analisar se os conceitos indicados estão corretos ou não. O escopo da pergunta é que o 
candidato possa indicar as modalidades licitatórias tratadas somente na Lei 8.666/93, o que faz com que a opção que 
trata de Concurso e Leilão (Letra B do gabarito) seja a opção a ser marcada pelo candidato. Pregão e Diálogo 
competitivo, constam da nova Lei 14.133/21, sendo que a primeira modalidade foi instituída pela Lei 10.520/02. 
 
Fontes: 

 Lei 8666/93, Art. 22.  São modalidades de licitação: I - concorrência; II - tomada de preços; III - convite; IV - 

concurso; V - leilão.  

(...)  

§ 4º  Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, 

científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios 

constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.  

§ 5º  Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis 

para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens 

imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente.   
“killall -q [sinal] processo”: o “-q” significa: Ignora a existência do processo. 
Outras opções:  
-i Pede confirmação sobre a finalização do processo. 
-l Lista o nome de todos os sinais conhecidos. 
-q Ignora a existência do processo. 
-v Retorna se o sinal foi enviado com sucesso ao processo. 
-w Finaliza a execução do killall somente após finalizar todos os processos. 
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Fontes:  

 DA SILVA, G. M. – Guia Foca Linux – Intermediário. – Pág.: 88. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Identificar Padrões de Atividade do Negócio é uma das atividades do processo Gerenciamento da Demanda. 
Outras atividades:  
Identificar fontes de previsão de demanda; 
Identificar Perfis de Usuário; 
Gerenciamento da Demanda baseado em atividades; 
Desenvolver ofertas diferenciadas; 
Gerenciamento da Demanda operacional; 
 
Fontes: FREITAS, Marcos André dos Santos. Fundamentos do Gerenciamento de Serviços de TI: preparatório para a 
Certificação ITIL® Foundation Edição 2011. 2. ed. – Rio de Janeiro: Brasport, 2013. – Pág.: 141. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os testes caixa-preta são projetados para validar requisitos funcionais sem levar em conta o funcionamento interno 
de um programa. 
 
Fontes:  

 PRESSMAN, Roger S. – Engenharia de Software [recurso eletrônico]: uma abordagem profissional. – 7. ed. – 

Porto Alegre: AMGH, 2011. - pág.: 451. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os 3 (três) elementos que compõem o Diagrama de Classes são: Classes, Associações, e Generalizações e 
especializações. 
 
Fontes:  

 BEZERRA, E. Princípios de análise e projeto de sistemas com UML. – 3. ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

Pág.: 106. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão refere-se às atividades de Validação de Requisitos, que tem as seguintes atividades, que é o solicitado na 
questão. São atividades e/ou tarefas da Validação de Requisitos: Revisão; Prototipação; Estudos de Viabilidade. 
 
Fontes:  

 SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. – 9. ed. – São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. – Pág.: 70. 
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* Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
De fato, o comando “fg” faz com que um programa que esteja rodando em segundo plano ou parado, passe a rodar 
em primeiro lugar. 
Faltou adicionar esse item no enunciado da questão, o que induz os candidatos a erro. 
 
Fontes:  

 DA SILVA, G. M. – Guia Foca Linux – Intermediário. – Pág.: 87 
* Atualizado em 25 de janeiro de 2022. 

 
Cargo: Analista Judiciário/Analista Judiciário 
 
 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O sentido figurado ou conotativo, diferente do usual, pode ser constatado no uso da expressão “trocar um cheque”. 
A expressão “de certo modo” aponta para um significado que vai além do real, ou seja, de determinado modo, não do 
modo usual. Os recursos estilísticos são ferramentas que garantem maior expressividade aos textos e à fala. Muitas 
vezes, atribuímos a alguma palavra um termo que não é comum a ela. Quando fazemos isso, estamos utilizando a 
metáfora. Essa figura de linguagem é responsável por transportar o sentido literal de uma palavra ou frase, dando-lhe 
um sentido figurado. Constatada essa incompatibilidade de pertencimento de uma palavra ou termo, o receptor da 
mensagem conseguirá compreender, de fato, a alteração que o emissor provocou e qual foi a intenção dele ao fazer 
tal modificação. A alternativa “D) “viemos à capital”” não pode ser considerada correta, pois, em “De certo modo, nós 
viemos à capital de nossa nação para trocar um cheque.”, a expressão “viemos à capital” expressa um sentido 
denotativo em que a forma verbal “viemos” refere-se à movimentação do enunciador juntamente com outras pessoas 
para determinado lugar, a capital.  O mesmo ocorre com as alternativas A) “nós viemos” = movimentação física 
ocorrida e B) “nossa nação”, país, expressão de pertencimento a uma nação.  
 
Fontes:  

 Gramática Houaiss. 

 EMEDIATO, W. A fórmula do texto: redação, argumentação e leitura. 

 GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2010. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em primeira ou em terceira pessoa; é assim que se designa o foco narrativo (ou ponto de vista do narrador), isto é, 
respectivamente, quando um dos personagens de alguma história é o narrador ou quando quem narra não faz parte 
do contexto, sendo apenas espectador. Exemplos de foco narrativo são: narrador observador – aquele que acompanha 
os fatos de fora, em momento algum faz parte da história e ocorre em terceira pessoa; narrador personagem 
(protagonista ou coadjuvante). A alternativa “C) Reflete o tom intimista do público a que se dirige.” não pode ser 
considerada correta. Em relação à linguagem intimista refere-se às características movimento literário que prioriza a 
expressão dos sentimentos mais íntimos. A escolha do foco narrativo não pode refletir tais características pertinentes 
ao público, já que a voz do discurso não é do público ou do leitor.   
 
 
 
Fontes:  
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 O próprio texto.  

 EMEDIATO, W. A fórmula do texto: redação, argumentação e leitura. 

 COSTA, S. R. Dicionário de gêneros textuais. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

 FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Há algumas classes mais usadas no que se refere à substituição de termos no decorrer do texto: Pronomes, por 
exemplo. A coesão textual pode ser classificada como anáfora ou catáfora: aquela é empregada para se referir a 
elemento que já foi citado no texto, enquanto a esta é empregada para falar de elementos que serão mencionados. A 
alternativa “A) A nota promissória é reconhecida como herança a partir dos documentos citados.” não pode ser 
considerada correta. De acordo com o trecho destacado “Quando os arquitetos de nossa república escreveram as 
magníficas palavras da Constituição e a Declaração da Independência, eles estavam assinando uma nota promissória 
para a qual todo americano seria seu herdeiro.” é fato que a nota promissória é reconhecida como herança, veja-se a 
concordância estabelecida entre os termos referentes, mas não apenas a partir dos documentos citados, mas a partir 
da visão expressa pelo enunciador da metáfora estabelecida no trecho referido. Primeiro parágrafo do texto em 
análise: 
“De certo modo, nós viemos à capital de nossa nação para trocar um cheque. Quando os arquitetos de nossa república 
escreveram as magníficas palavras da Constituição e a Declaração da Independência, eles estavam assinando uma 
nota promissória para a qual todo americano seria seu herdeiro. Esta nota era uma promessa de que todos os homens, 
sim, os homens negros, como também os homens brancos, teriam garantidos os direitos inalienáveis de vida, liberdade 
e a busca da felicidade. Hoje é óbvio que aquela América não apresentou esta nota promissória. Em vez de honrar esta 
obrigação sagrada, a América deu para o povo negro um cheque sem fundo, um cheque que voltou marcado com 
“fundos insuficientes”. Mas nós nos recusamos a acreditar que o banco da justiça é falível. Nós nos recusamos a 
acreditar que há capitais insuficientes de oportunidade nesta nação. Assim nós viemos trocar este cheque, um cheque 
que nos dará o direito de reclamar as riquezas de liberdade e a segurança da justiça.” 
 
Fontes:  

 O próprio texto.  

 EMEDIATO, W. A fórmula do texto: redação, argumentação e leitura. 

 FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 

 GARCIA OTHON M. Comunicação em prosa moderna. 

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) Possibilidade de um fato.” foi considerada correta, pois, o tempo verbal destacado em “quando ele 
puder” pertence ao futuro do modo subjuntivo. De acordo com o enunciado da questão: 
 Em “Nós não estaremos satisfeitos enquanto um Negro não puder votar no Mississipi e um Negro em Nova Iorque 
acreditar que ele não tem motivo para votar.” (2o§). A expressão destacada formada pela forma verbal “puder” 
antecedida do vocábulo “não” indica a negativa de:”. A referida negativa está estabelecida pelo adjunto adverbial de 
negação “não”. Tal negativa incide sobre a ação verbal a que se refere “puder votar”. A alternativa “B) Fato não 
concluído.” não pode ser considerada correta. Tal sentido pode ser produzido pelo emprego do pretérito imperfeito 
que indica um processo passado não totalmente concluído, revela o fato em sua duração, ex.: Ele conversava muito 
durante a palestra. A alternativa “D) Fato que seria consequência de outro.” não pode ser considerada correta. A 
expressão “não puder votar” não demonstra uma consequência, mas a negativa de uma ação.  
 
Fontes:  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Léxikon, 2013. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Temos um sonho [...]” está de acordo com o enunciado da questão. A impessoalização da linguagem 
pode ocorrer com a generalização do sujeito, colocando-o no plural. Essa é uma maneira eficiente de distanciar-se das 
emoções e da subjetividade em um texto dissertativo-argumentativo. O que não ocorre com o discurso na primeira 
pessoa (eu), o uso da primeira e da terceira pessoa do plural (nós e eles) são menos pessoais do que reconheço, minha 
conclusão e procurei demonstrar. A alternativa “D) Um sonho tenho tido [...]” não pode ser considerada correta de 
acordo com o exposto anteriormente.  
 
Fontes:  

 ANTUNES, I. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 

 EMEDIATO, W. A fórmula do texto: redação, argumentação e leitura. 

 FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 

 GARCIA OTHON M. Comunicação em prosa moderna. 

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Característica do que é original e inédito: o ineditismo da matéria a ser discutida despertou o interesse dos 
participantes. A alternativa “B) Emoção e objetividade.” não pode ser considerada correta. Quando se trata de 
distinguir entre os diferentes tipos de texto existentes, muitos critérios diferentes podem ser usados, atendendo a 
diferentes recursos. Um desses critérios é objetividade versus subjetividade, que nos dá duas categorias: textos 
objetivos e textos subjetivos, respectivamente. Os textos objetivos são aqueles cuja construção e cujos recursos 
gramaticais e estilísticos visam preservar um ponto de vista factual e verificável, que exclui qualquer tipo de opinião 
pessoal, visão interior ou reflexão íntima. O que não é o caso do texto em análise.  Ou seja, é desprovido de 
subjetividade. Por exemplo. um texto científico. Textos subjetivos, como o próprio nome indica, estão repletos de uma 
subjetividade evidente. Seus recursos composicionais revelam a presença de uma intenção ou de certos traços únicos, 
individuais, pessoais, como opiniões, modos de dizer, traços emocionais, etc. Características de um texto objetivo: 
Enumerações (dados, números, percentagens, etc.); adjetivos não avaliativos (explicativos, demonstrativos, etc.); 
verbos na terceira pessoa, no impessoal ou na primeira plural; a maioria das frases aparece em modo indicativo; 
geralmente são utilizadas frases curtas e pouca subordinação; uso de vocabulário específico, técnico ou especializado; 
tom expositivo sem opiniões ou reflexões. 
 
Fontes:  

 ANTUNES, I. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 

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

 EMEDIATO, W. A fórmula do texto: redação, argumentação e leitura. 

 FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 

 GARCIA OTHON M. Comunicação em prosa moderna. 

 
 
 
 
Recurso Procedente. Altera-se o gabarito para a alternativa C. 
Em “Nossa nova e maravilhosa combatividade mostrou à comunidade negra que não devemos ter uma desconfiança 
para com todas as pessoas brancas, [...]” (2o§), o trecho destacado tem a função de objeto direto, constituindo uma 
oração subordinada objetiva direta. Exemplos: Todos querem que você tenha sucesso profissional. (Oração principal 
com verbo transitivo direto + oração subordinada substantiva objetiva direta) 
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Ele verificou se todos estavam presentes. (Oração principal com V.T.D + conjunção SE + oração subordinada 
substantiva objetiva direta). No caso em análise, o Verbo transitivo direto e indireto (V.T.D.I.) é “mostrou” e o trecho 
destacado o seu complemento sem o emprego de preposição. Já as orações subordinadas substantivas exercem, em 
relação à oração principal, as funções sintáticas próprias do substantivo. É aquela que exerce a função de sujeito da 
oração. Exemplo: Convém estudar mais para a prova (oração principal com verbo unipessoal + oração subordinada 
substantiva subjetiva). É necessário que faças a cirurgia urgentemente (verbo de ligação + predicativo do sujeito + 
oração subordinada substantiva subjetiva). Existem algumas estruturas que nos auxiliam a identificar uma oração 
subordinada substantiva subjetiva. São elas: a) Verbos unipessoais (acontecer, constar, convir, importar, parecer, 
urgir, suceder) na oração principal. Exemplo: Urge que você volte aos estudos. Consta que você foi aprovada. b) Verbo 
de ligação + predicativo do sujeito. Exemplo: É necessário que eles façam o trabalho. É certo que você virá à reunião? 
c) Verbo transitivo direto na voz passiva sintética, na 3ª pessoa do singular (com o pronome “se” na função de partícula 
apassivadora). Exemplos: Sabe-se que João não ama Maria. Espera-se que você compareça à reunião. d) Verbo 
transitivo direto na voz passiva analítica. (verbo ser + particípio). Exemplos: Foi provado que ele era inocente. Foi 
previsto que o preço da gasolina aumentaria. 
 
Fontes:  

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

 
 
 
 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
As duas formas existem na língua portuguesa e estão corretas. Berinjela, com j, é a forma correta de escrita no 
português do Brasil. Beringela, com g, é a forma correta de escrita no português de Portugal. O substantivo feminino 
berinjela se refere a uma planta da família das solâneas ou ao fruto dessa planta, que é comestível, oval, de cor 
arroxeada por fora e esbranquiçada por dentro. Exemplos com berinjela (Brasil): Esta noite jantaremos lasanha de 
berinjela. Comprei dois quilos de berinjela no supermercado. Plantei berinjela no meu quintal. Exemplos com beringela 
(Portugal): Esta noite jantaremos lasanha de beringela. Comprei dois quilos de beringela no supermercado. Plantei 
beringela no meu quintal. As consoantes g e j representam o mesmo fonema quando formam sílaba com a vogal i e 
com a vogal e: ge = je e gi = ji. A palavra berinjela poderá ter sua origem na palavra persa badndjan, pelo árabe 
bâdinjâna ou na palavra em espanhol berenjena. A palavra originalmente era escrita com g e passou a ser escrita com 
j após o aprofundamento dos estudos sobre sua origem.  
 
Fontes:  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva.  

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tenho que = no contexto: necessito, é preciso. A alternativa “D) Obrigatoriedade.” não pode ser considerada correta 
de acordo com o significado da expressão em análise apresentado anteriormente. Cada vocábulo pode apresentar no 
dicionário mais de uma acepção quanto ao significado, a produção de sentido deve ser constatada no contexto em 
que tal vocábulo está inserido. Em “Mas há algo que eu tenho que dizer ao meu povo que se dirige ao portal que 
conduz ao palácio da justiça.” (2o§) o enunciador não estava sendo obrigado a dizer alguma coisa ao povo, obrigado 
por uma força maior, contrária a sua vontade, não; mas havia sim, uma grande necessidade de fazê-lo.  
 
Fontes:  

 O próprio texto.  

 FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 

 Dicionário Houais da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) O poeta utiliza como recurso que contribui para a construção de sentido o uso de características de 
dois gêneros textuais diferentes em um único texto.” foi considerada correta tendo em vista a seguinte justificativa: A 
intergenericidade, também conhecida como intertextualidade intergêneros, é um interessante fenômeno relacionado 
com o processo de hibridização de gêneros textuais. Os gêneros textuais fazem parte da comunicação e, por serem 
variadas as interações verbais, sejam elas orais ou escritas, são variados também os gêneros. Assim, o propósito de 
comunicação está relacionado à hibridização dos gêneros textuais apresentados, ou seja, provocar no leitor a reflexão 
do tema tratado de forma poética com a determinação, ainda que metafórica, do texto legal. A alternativa “A) A 
narrativa apresentada pelo eu lírico desperta em seu interlocutor reflexões de aspecto universal.” não pode ser 
considerada correta, pois, o texto não apresenta uma narrativa. O texto narrativo é o tipo textual que conta uma 
sequência de fatos, sejam eles reais ou imaginários, onde os personagens atuam em um determinado espaço e durante 
um determinado tempo. As principais características do texto narrativo são: 1. Presença de um narrador: O texto 
narrativo possui como característica alguém que possa contar a história. Este é o papel do narrador ao contar a ação 
que envolve personagens, tempos, espaços e conflitos. O narrador pode ser observador e contar os fatos apenas sob 
a sua ótica, mas pode também estar inserido na história como um personagem. 2. Enredo: A narrativa também tem 
como característica um enredo que apresenta o desenvolvimento da história, com o surgimento de personagens e a 
existência dos conflitos. O enredo pode ser linear, não linear, psicológico e cronológico. O enredo possui uma estrutura 
que também permite que o texto tenha uma fluidez ao ser lido. Ela é composta por: Apresentação ou introdução, em 
que o autor do texto apresenta os personagens, o local e o tempo onde a trama se desenvolverá; desenvolvimento, 
em que grande parte da história é contada com foco nas ações dos personagens; clímax, que é a parte do 
desenvolvimento em que a história chega no seu ponto mais emocionante da narrativa; desfecho, em que a história 
chega ao seu fim e todos os conflitos e acontecimentos têm suas conclusões. 3. Possui personagens: O texto narrativo 
também possui personagens, que são aqueles que compõem a história que está sendo contada. Os personagens são 
elementos primordiais na narrativa, pois eles são responsáveis pelas ações que desenvolvem a história. Eles se 
classificam em personagens principais, que possuem um papel importante no enredo da história; e personagens 
secundários, que possuem uma função auxiliar ao personagem principal ou estão em segundo plano na história 
principal. 4. Possui um tempo específico: A narrativa também possui um período específico para se realizar, que é o 
tempo em que a história acontece. Ele está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa. O tempo, 
dentro da narrativa, pode ser cronológico, seguindo a ordem dos acontecimentos ou psicológico, que é caracterizado 
por um período em que a ação já aconteceu e o narrador apenas lembra dos fatos. 5. Acontece em um determinado 
espaço: O texto narrativo precisa de um lugar para a história se realizar. Este espaço, na narrativa, pode ser um 
ambiente físico, como uma casa, uma cidade ou um ambiente social, como uma festa. Ambos são espaços onde pode 
haver o desenvolvimento da história, envolvendo os personagens e apresentando os conflitos. 6. Discurso: A narrativa 
pode ter ainda um tipo específico de discurso, que pode ser direto, quando a própria personagem fala, ou indireto, 
quando o narrador interfere na fala do personagem. A alternativa “B) O texto apresenta a função atribuída aos textos 
em que a linguagem utilizada possui termos técnicos específicos de determinada área profissional.” não pode ser 
considerada correta. A presença de termos técnicos da área, essenciais da linguagem científica e ainda, verbos 
predominantemente no presente do indicativo é uma das características do texto de divulgação científica, um exemplo 
de gênero textual que utiliza termos técnicos específicos de determinada área profissional. Eles são escritos por 
pesquisadores e especialistas no assunto dedicados ao ramo da ciência por meio de métodos científicos. Além disso, 
uma entrevista de jogador de futebol também pode apresentar termos técnicos próprios, ou seja, relativos a tal 
profissão.  Não é o que ocorre no texto em análise. “De acordo com o enunciado da questão: Tendo em vista o 
propósito de comunicação, pode-se afirmar que:” pode-se concluir que os termos usados nada têm a ver com a 
propósito da comunicação, já que não há objetivo em relação à área do Direito conforme afirma o recorrente, os 
recursos utilizados por meio de tais termos possuem um objetivo metafórico de efeito de sentido e não relacionado a 
tal profissão.  
 
Fontes:  

 ANTUNES, I. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola Editorial, 2005.  

 BAGNO, M. Preconceito linguístico: o que é e como se faz. 

 FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 

 GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Ed. FGV. 

 KOCH E ELIAS. Ler e compreender os sentidos do texto. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A alternativa “A) “a abrir-se dentro da sombra;”” foi considerada correta. O trecho faz parte de “que os girassóis terão 
direito/ a abrir-se dentro da sombra;”. A expressão “dentro da sombra” trata-se de um adjunto adverbial de “abrir-
se”, de lugar.  A alternativa “B) “como a palmeira confia no vento,”” também pode ser considerada correta. Que o 
homem confiará no homem /como a palmeira confia no vento, pois apresenta adjunto adverbial de conformidade. Os 
adjuntos adverbiais de conformidade fornecem à oração a ideia de conformidade, concordância, tal como: conforme, 
segundo, de acordo. A forma verbal “confiará“ apresenta o acréscimo da informação “tal como” a palmeira confia no 
vento.  
 

Fontes:  

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

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Como exemplo de verbo impessoal, a concordância é obrigatória.” não pode ser considerada correta. 
Em “haverá girassóis em todas as janelas,” o verbo “haver” é impessoal, ou seja, não estabelece concordância com a 
palavra “girassóis”, não há sujeito , trata-se de verbo impessoal. O verbo haver é um verbo extremamente irregular, 
apresentando alterações nos radicais e nas terminações quando conjugado. Em vários tempos verbais, o radical hav- 
transforma-se em houv-: houve, houvesse, houver. Como o h é uma consoante muda, algumas formas verbais de 
haver são parônimas de formas verbais de outros verbos, como houve e ouve, haja e aja. O verbo haver é usado 
maioritariamente como verbo impessoal, sem sujeito, com significado de existir. Assim, deverá ser conjugado apenas 
na 3.ª pessoa do singular: há crianças. Apresenta conjugações completas quando é um verbo principal ou quando é 
um verbo auxiliar, apesar de ter um uso reduzido: havíamos dito, haviam falado, hei de conseguir, houveram de ir 
conversar com ele.  
 

Fontes:  

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

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

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) A vivência humana requer o exercício da solidariedade para que aja o alcance dos objetivos 
estabelecidos para o coletivo.” não pode ser considerada correta.  O enunciado apresenta a forma verbal aja, “haja” 
representa o presente do modo subjuntivo, fazendo referência à primeira ou terceira pessoa, bem como a forma 
afirmativa ou negativa do modo imperativo do verbo “haver”. “aja” representa a forma flexionada, demarcada 
também pela primeira ou terceira pessoa do presente do modo subjuntivo, como também das formas imperativa e 
negativa, só que desta vez se referindo ao verbo “agir”.  HAJA = VERBO HAVER. A alternativa “C) Muitas vezes o homem 
passa pelo outro com tanto desprezo que o seu semelhante passa a ser alguém desapercebido.” não pode ser 
considerada correta. Despercebido – refere-se a algo que se não se nota, imperceptível. Estava tão despercebido, que 
nem ao menos notou minha presença. Não deixe que isso passe despercebido. Desapercebido – possui o sentido 
referente a desprevenido, desprovido, desguarnecido de algo. Parece-me desapercebido, portanto não terá condições 
de resolver essa questão agora.  C) despercebido = não notado. B) ascender = subir A) Eminente significa pessoa 
notável. O eminente cidadão recebeu o seu prêmio. Entregue o relatório ao eminente professor. Ele sempre foi um 
político eminente. 
 

Fontes:  

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

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O item II, indicado pelo recurso como incorreto é uma cópia do artigo 3º, caput e seu parágrafo, da Lei 13.303/16 
único, o que torna a afirmação correta. A opção que deve ser marcada pelo candidato, deverá ser aquela que 
indique como incorretas as afirmações I e IV. A primeira por contrária à redação do Art. 37, XIX, CRFB; e a segunda o 
Art. 5º da Lei 13.303/2016. Sendo assim, deve ser considerada correta a letra D. 
 
Fontes: 

 Lei 13.303/2016, art. 3º, caput:  

Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada 

por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo 

Distrito Federal ou pelos Municípios. (Empresa pública unipessoal)  

Art. 3º, Parágrafo único. Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do 

Estado, do Distrito Federal ou do Município, será admitida, no capital da empresa pública, a participação de 

outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Empresa pública pluripessoal)  

Art. 5º da Lei 13.303/2016:  

A sociedade de economia mista será constituída sob a forma de sociedade anônima e, ressalvado o disposto 

nesta Lei, estará sujeita ao regime previsto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976  

 Art. 37, XIX, CRFB, XIX: somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de 

empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último 

caso, definir as áreas de sua atuação;   

 
 
 
 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A redação da opção C, vergastada pelo candidato em seu recurso, tratou a responsabilidade estatal em termos 
absolutos, isto é, a responsabilidade do Estado somente poderia ser verificada de modo objetivo. Traz o candidato, 
atual doutrina sobre os Danos omissivos do Estado, afirmando tratar-se de corrente que entende que esse tipo de 
dano deve ser apurado de modo subjetivo. Alexandre Mazza nos informa que este é o posicionamento de Celso 
Antônio Bandeira de Mello e do STF, Supremo Tribunal Federal, assistindo razão ao candidato quando a afirmação é 
colocada em termos absolutos, como foi o caso da questão. Como a questão apresentará duas questões incorretas, 
letras C e D, acreditamos que seja o caso de anular a questão. 
 
Fontes: 

 Na esteira dessa inaplicabilidade, aos danos por omissão, da forma tradicional de pensar a responsabilidade 

estatal, Celso Antônio Bandeira de Mello vem sustentando há vários anos que os danos por omissão 

submetem-se à teoria subjetiva. Atualmente, é também o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal (RE 179.147) e pela doutrina majoritária. Mazza, Alexandre. Manual de direito administrativo. 

Disponível em: Minha Biblioteca, (10th edição). Editora Saraiva, 2019. 

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Aduzem as peças recursais que: (a) o Código Civil brasileiro não atribui aos empregados que estão no exercício do 
labor qualquer responsabilidade civil, sendo que esta possibilidade se encontra prevista tão somente na Consolidação 
das Leis do Trabalho; (b) o enunciado não especificou se o questionamento recairia na responsabilidade civil primária 
ou em regresso, de modo que a questão poderia ter como resposta correta também a alternativa B; (c) a questão 
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constitui uma hipótese de Teoria da Substituição ou da Responsabilidade Civil por ato de terceiro, de forma que a 
alternativa B seria a correta, pois o empregador responde diretamente pelos danos causados pelos empregados, 
cabendo posteriormente ação de regresso contra estes. 
Nesse sentido, em que pesem as argumentações colacionadas, nota-se que o gabarito originário da questão se 
encontra correto, pelo que não necessita de ajustes. Isto porque, a questão em referência não questiona em desfavor 
de quem haveria de ser proposta eventual ação que busque a responsabilização civil pelo fato, mas sim, quais são 
aqueles atores que podem ser enquadrados enquanto civilmente responsáveis, nos termos da lei.  
A este respeito, de acordo com o art. 927 do Código Civil, a responsabilidade civil é marcada pela existência do que 
vem a se denominar ato ilícito. Sendo assim observa-se:  
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.  
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, 
ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos 
de outrem. 
Em remissão ao artigo 186 do CC/2002, entende-se que a configuração do ato ilícito envolve a presença dos seguintes 
requisitos: (a) conduta humana, (b) nexo de causalidade e (c) dano.  
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
No caso em tela, observa-se que a conduta de José e Bruno pode ser enquadrada enquanto conduta humana na 
modalidade omissiva, em razão da existência do dever de cuidado inerente ao exercício da profissão. De acordo com 
isso, conclui-se que, caso empenhados os devidos cuidados quando do conserto do carro de Gustavo, não teriam estes 
esquecido a ferramenta no motor do cliente. 
No caso em tela, observa-se que a conduta de José e Bruno pode ser enquadrada enquanto conduta humana na 
modalidade omissiva, em razão da existência do dever de cuidado inerente ao exercício da profissão. De acordo com 
isso, conclui-se que, caso empenhados os devidos cuidados quando do conserto do carro de Gustavo, não teriam estes 
esquecido a ferramenta no motor do cliente. 
O requisito do dano extrai-se, aqui, justamente dos prejuízos ocasionados ao carro do fiel cliente que, conforme o 
enunciado: “Ocorre que, durante o percurso, em razão da ferramenta esquecida, o motor do carro de Gustavo fundiu 
e este viu-se desamparado na estrada, impossibilitado de chegar ao seu destino, tendo que acionar o guincho e 
comprar um novo motor”. 
No que se refere ao nexo de causalidade nota-se que, a fim de se configurar a responsabilidade civil dos mecânicos, 
seria necessário que o ato de omissão destes – marcado pela negligência no esquecimento da chave de fenda dentro 
do motor – fosse capaz de gerar o dano no carro de Gustavo. O que, de acordo com o enunciado, foi o que ocorreu. 
Da análise do caso concreto à luz do art. 186 e 927 do CC/2002, conclui-se a presença dos requisitos necessários a 
ensejar a responsabilidade civil dos mecânicos José e Bruno.  
No que tange a configuração do empregador no rol dos responsáveis civilmente pelo fato, frisa-se o entendimento 
previsto no art. 932, III. Segundo o qual:  
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: [...] 
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes 
competir, ou em razão dele; 
Nota-se que o Código Civil estabeleceu a possibilidade de responsabilização do empregador pelos atos ilícitos de seus 
subordinados no exercício do trabalho que lhes compete ou em decorrência deste.  
É o que pode ser observado no caso em questão quando da análise da responsabilidade de Rapidez 2.0 LTDA – que, 
por ser empregador dos mecânicos José e Bruno, pode ser conjuntamente a estes responsabilizado civilmente pelo 
dano que acometeu o automóvel de Gustavo. 
Aqui necessário que se compreenda a terminologia empregada pelo dispositivo suscitado. Isto porque, vê-se que o 
Código Civil firmou que seriam TAMBÉM responsáveis pela reparação civil – incluindo, portanto, a ideia de adição. Tal 
percepção é de central importância para afastar eventuais questionamentos a respeito da correição da assertiva B.  
Veja, conforme explicitou-se, o empregador Rapidez 2.0 LTDA deve ser visto como responsável civilmente pela 
conduta de Bruno e José. No entanto, tal fato não exime os referidos trabalhadores de sua responsabilização civil, seja 
por meio da ação de regresso a ser movida pelo empregador após seu processamento pelo art. 932, III, seja pela figura 
da responsabilidade solidária, constante no parágrafo único do art. 942. Assim se observa:  
 Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano 
causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. 
Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932. 
Não se pode deixar de mencionar, que eventuais alegações de ausência de conteúdo programático – fundadas no dito 
fato de que a responsabilidade dos empregados está somente prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, matéria 
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não englobada pelo edital – não merecem prosperar. Ressalta-se que, as disposições da CLT acerca dos danos 
extrapatrimoniais (art. 223-A e seguintes) não influem na resposta da questão, haja vista que esta busca saber quais 
são os civilmente responsáveis pelo delito, ou seja, questiona latu senso acerca da responsabilidade civil no âmbito do 
Código Civil – e somente se utiliza dele para fundamentar a assertiva correta, conforme visto. 
Logo, respondendo-se ao comando da questão, são civilmente responsáveis: os indivíduos Bruno e José, em razão do 
que dispõe o art. 927, CC e o empregador Rapidez 2.0 LTDA, devido ao que leciona o art. 932, III, CC.  
 
Fontes:  

 Código Civil Brasileiro. 

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Explicitaram as peças recursais que a questão em epígrafe não possui gabarito correto, pois não haveria esta 
mencionado informação, em tese, central para sua resolução, qual seja, de que a recorrente não seria beneficiária da 
justiça gratuita – conforme artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil. 
No entanto, conforme se verá, tais alegações não merecem guarida. Isto porque, na situação da alternativa “D”, não 
há ponto de incorreção a ser analisado. Para chegar-se a essa conclusão, ela exige do candidato a observância no 
enunciado da questão da seguinte frase: “Junto à citada petição, não seguiu nenhum documento anexo”. 
Veja-se que, como não seguiu nenhum documento anexo, por óbvio, não foi anexada a guia de preparo com o 
respectivo comprovante de recolhimento desse. 
Para tal situação, o art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 prevê: 
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o 
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. 
[...] 
§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte 
de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena 
de deserção. 
Alinhada a assertiva da alternativa “D” em perfeita consonância com o art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, constata-se que 
ela se encontra correta. 
Nota-se que a questão em momento algum deu indícios de que a Recorrente era beneficiária da justiça gratuita. Não 
existiam, portanto, motivos para se concluir que ela porventura seria dispensada de comprovar o recolhimento do 
preparo. Veja que, em mantendo-se a questão silente acerca do assunto, deveriam os candidatos se socorrer apenas 
às informações que estavam previstas no enunciado e que, conforme observou-se, eram plenamente suficientes para 
conduzir ao raciocínio insculpido na alternativa correta, qual seja: “A recorrente deverá ser intimada, na pessoa de seu 
advogado, para que recolha em dobro o valor do preparo recursal.” 
 
Fontes:  

 Código de Processo Civil Brasileiro.  

 

 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O ponto nodal aqui está no fato de que houve os descontos e não ocorreu o repasse para a instituições financeiras. 
Portanto, se houve a retirada do dinheiro dos servidores, o não repasse a quem de direito significou desvio de dinheiro 
alheio. Não se perca de vista que a questão nesse aspecto merece destaque, pois não se discute o deslocamento de 
verbas públicas em razão de gestão administrativa, mas o deslocamento de dinheiro particular em posse a 
Administração, porquanto se trata de recursos retidos da folha de pagamento dos servidores. Portanto, não há 
controvérsia quanto ao fato de ter havido o desconto dos valores relativos aos empréstimos – o que gerou déficit nas 
contas da Administração –, tendo ficado comprovado o crime de peculato na modalidade desvio. 
 

Fontes:   

 Artigo 312 do CP e STJ  n 814-DF; 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A decisão do Tribunal está equivocada, uma vez que fere o Princípio da Ultratividade da lei penal benéfica e não da 
Retroatividade da lei penal benéfica. A Ultratividade da lei consiste na sua aplicação mesmo após a revogação da 
mesma, apenas para os casos que ocorreram no período da validade da lei. A retroatividade consiste no uso da lei 
para casos ocorridos antes do surgimento da mesma. 
 
 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No caso de crime contra a vida, na forma consumada ou tentada, que tenha como vítima agente estatal, em contexto 
de roubo armado contra órgãos, autarquias ou empresas públicas da União, a competência para julgamento da ação 
penal é da Justiça Federal. Nessas hipóteses, a conexão entre os crimes ocorre em virtude da íntima relação entre a 
violência, elementar do delito de roubo, e o objetivo final de atingir o patrimônio da instituição pública federal. O 
entendimento foi firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao declarar a competência da 11ª 
Vara Federal do Rio Grande do Sul para analisar ação cujos réus teriam atirado contra policiais militares durante uma 
tentativa de roubo à agência dos Correios em Taquari (RS).  
O julgado trouxe o posicionamento da doutrina no sentido de que, quando um crime ocorre para garantir a 
impunidade ou a vantagem de outro, tem-se o caso da conexão objetiva consequencial ou sequencial. 
Ainda segundo o julgado, no caso de roubo praticado em detrimento de empresa pública federal – como os Correios 
ou a Caixa Econômica Federal –, havendo a imediata perseguição com troca de tiros, o eventual homicídio, consumado 
ou tentado, implicará conexão consequencial entre os dois delitos. 
"O crime contra a vida, nessa hipótese, só existe em razão do delito contra a empresa federal, e seu objetivo último é 
o exaurimento da infração patrimonial. Em outros termos, no mundo fenomenológico, esse homicídio orbita em torno 
do roubo em detrimento da empresa pública federal em total dependência deste", afirmou o relator.  
Assim, mesmo que o homicídio seja cometido contra policial estadual, o agente público está atuando na defesa da 
esfera jurídico-patrimonial da empresa pública federal.  (STJ CC 165117 / RS). 
Por fim, o equívoco na indicação da natureza jurídica da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos não interfere na 
resolução da questão. 
 
Fontes: 

 Artigo 109 IV da CF; 

 STJ CC 165117 / RS. 

 

 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Estabelece o edital, como conteúdo programático de Direito Penal Militar, os seguintes tópicos: 
“1- Crime Militar: identificação de crime militar perante o CPM. Conceito. 2- Do crime: crime consumado e tentativa. 
Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Crime impossível. Crime doloso. Crime culposo. 3- Estado de 
necessidade. Legítima defesa. 4- Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. 5- Da imputabilidade 
penal. 6- Da embriaguez. 7- Concurso de agentes. Concurso de crimes. Crime continuado. 8- Das causas de extinção da 
punibilidade no CPM". 
Analisando detidamente a questão recorrida, percebe-se que a situação-problema exigia do(a) candidato(a) 
conhecimento dos institutos da tentativa, da desistência voluntária e do arrependimento eficaz.  
Considerando que tais institutos estavam expressamente previstos no conteúdo programático (vide item nº 2 acima), 
não procede a alegação constante do recurso de que “a questão estaria fora do conteúdo programático do edital”. 
Invocamos, na oportunidade, o disposto no artigo 31 do CPM.  
 

Fontes:  

 Código Penal Militar, art. 31.   
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Aludida questão encontra resposta exatamente na literalidade de alguns dispositivos do CPM, a saber: 

O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição em contrário, não são puníveis se o crime não 
chega, pelo menos, a ser tentado (art. 54, CPPM).  
De acordo com o CPM, na prática de crime de autoria coletiva necessária reputam-se cabeças os que dirigem, 
provocam, instigam ou excitam a ação delituosa. A participação do concorrente no delito mediante paga ou 
promessa de recompensa é causa de agravação da pena (como também ocorre com aquele 
que: promove/organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes; coage outrem à execução 
material do crime; instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade, ou não punível em 
virtude de condição ou qualidade pessoal). V. art. 53, § 4º, CPPM.  
ASSERTIVA CORRETA: Entendeu o Diploma Penal Castrense em seu artigo 53, § 5º que oficiais e inferiores 
exercendo função de oficial deveriam ser considerados “cabeças” no concursus delinquentium. 
A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, determinando-se segundo a sua 
própria culpabilidade. Não se comunicam, outrossim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo 
quando elementares do crime. As elementares são dados essenciais à figura típica, sem os quais ocorre uma 
atipicidade absoluta (o fato praticado torna-se um indiferente penal) ou uma atipicidade relativa 
(desclassificação). Essas elementares, diferentemente das circunstâncias (dados periféricos, acessórios, que 
gravitam ao redor da figura típica, somente interferindo na gradação da pena), vão se comunicar entre os 
concorrentes — desde, é óbvio, que entrem na esfera de previsibilidade de cada um (V. art. 53, § 1º, CPPM).  
 

Fontes:  

 Código Penal Militar, arts. 53 e 54.  

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Analisando detidamente tais razões, verifica-se que não merecem qualquer acolhida. A questão em comento se 
baseou na literalidade do Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 (Código de Processo Penal Militar), que aduz 
expressamente:  
“Erro na interposição 
Art. 514. Salvo a hipótese de má fé, não será a parte prejudicada pela interposição de um recurso por outro” (grifamos). 
Desta feita inexiste irregularidade a ser sanada na aludida questão, que guarda perfeita consonância com os preceitos 
do Digesto Processual.  
 
Fontes:  

 Arts. 514; 515; 516, alíneas “c” e “j” do CPPM.  

 
 

Cargo: Analista Judiciário/Contador 
 
 
 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O sentido figurado ou conotativo, diferente do usual, pode ser constatado no uso da expressão “trocar um cheque”. 
A expressão “de certo modo” aponta para um significado que vai além do real, ou seja, de determinado modo, não do 
modo usual. Os recursos estilísticos são ferramentas que garantem maior expressividade aos textos e à fala. Muitas 
vezes, atribuímos a alguma palavra um termo que não é comum a ela. Quando fazemos isso, estamos utilizando a 
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metáfora. Essa figura de linguagem é responsável por transportar o sentido literal de uma palavra ou frase, dando-lhe 
um sentido figurado. Constatada essa incompatibilidade de pertencimento de uma palavra ou termo, o receptor da 
mensagem conseguirá compreender, de fato, a alteração que o emissor provocou e qual foi a intenção dele ao fazer 
tal modificação. A alternativa “D) “viemos à capital”” não pode ser considerada correta, pois, em “De certo modo, nós 
viemos à capital de nossa nação para trocar um cheque.”, a expressão “viemos à capital” expressa um sentido 
denotativo em que a forma verbal “viemos” refere-se à movimentação do enunciador juntamente com outras pessoas 
para determinado lugar, a capital.  O mesmo ocorre com as alternativas A) “nós viemos” = movimentação física 
ocorrida e B) “nossa nação”, país, expressão de pertencimento a uma nação.  
 
Fontes:  

 Gramática Houaiss. 

 EMEDIATO, W. A fórmula do texto: redação, argumentação e leitura. 

 GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2010. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

 
 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em primeira ou em terceira pessoa; é assim que se designa o foco narrativo (ou ponto de vista do narrador), isto é, 
respectivamente, quando um dos personagens de alguma história é o narrador ou quando quem narra não faz parte 
do contexto, sendo apenas espectador. Exemplos de foco narrativo são: narrador observador – aquele que acompanha 
os fatos de fora, em momento algum faz parte da história e ocorre em terceira pessoa; narrador personagem 
(protagonista ou coadjuvante). A alternativa “C) Reflete o tom intimista do público a que se dirige.” não pode ser 
considerada correta. Em relação à linguagem intimista refere-se às características movimento literário que prioriza a 
expressão dos sentimentos mais íntimos. A escolha do foco narrativo não pode refletir tais características pertinentes 
ao público, já que a voz do discurso não é do público ou do leitor.   
 
Fontes:  

 O próprio texto.  

 EMEDIATO, W. A fórmula do texto: redação, argumentação e leitura. 

 COSTA, S. R. Dicionário de gêneros textuais. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

 FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Temos um sonho [...]” está de acordo com o enunciado da questão. A impessoalização da linguagem 
pode ocorrer com a generalização do sujeito, colocando-o no plural. Essa é uma maneira eficiente de distanciar-se das 
emoções e da subjetividade em um texto dissertativo-argumentativo. O que não ocorre com o discurso na primeira 
pessoa (eu), o uso da primeira e da terceira pessoa do plural (nós e eles) são menos pessoais do que reconheço, minha 
conclusão e procurei demonstrar. A alternativa “D) Um sonho tenho tido [...]” não pode ser considerada correta de 
acordo com o exposto anteriormente.  
 
Fontes:  

 ANTUNES, I. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 

 EMEDIATO, W. A fórmula do texto: redação, argumentação e leitura. 

 FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 

 GARCIA OTHON M. Comunicação em prosa moderna. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Característica do que é original e inédito: o ineditismo da matéria a ser discutida despertou o interesse dos 
participantes. A alternativa “B) Emoção e objetividade.” não pode ser considerada correta. Quando se trata de 
distinguir entre os diferentes tipos de texto existentes, muitos critérios diferentes podem ser usados, atendendo a 
diferentes recursos. Um desses critérios é objetividade versus subjetividade, que nos dá duas categorias: textos 
objetivos e textos subjetivos, respectivamente. Os textos objetivos são aqueles cuja construção e cujos recursos 
gramaticais e estilísticos visam preservar um ponto de vista factual e verificável, que exclui qualquer tipo de opinião 
pessoal, visão interior ou reflexão íntima. O que não é o caso do texto em análise.  Ou seja, é desprovido de 
subjetividade. Por exemplo. um texto científico. Textos subjetivos, como o próprio nome indica, estão repletos de uma 
subjetividade evidente. Seus recursos composicionais revelam a presença de uma intenção ou de certos traços únicos, 
individuais, pessoais, como opiniões, modos de dizer, traços emocionais, etc. Características de um texto objetivo: 
Enumerações (dados, números, percentagens, etc.); adjetivos não avaliativos (explicativos, demonstrativos, etc.); 
verbos na terceira pessoa, no impessoal ou na primeira plural; a maioria das frases aparece em modo indicativo; 
geralmente são utilizadas frases curtas e pouca subordinação; uso de vocabulário específico, técnico ou especializado; 
tom expositivo sem opiniões ou reflexões. 
 
Fontes:  

 ANTUNES, I. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 

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

 EMEDIATO, W. A fórmula do texto: redação, argumentação e leitura. 

 FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 

 GARCIA OTHON M. Comunicação em prosa moderna. 

 
 
 
 
Recurso Procedente. Altera-se o gabarito para a alternativa C. 
Em “Nossa nova e maravilhosa combatividade mostrou à comunidade negra que não devemos ter uma desconfiança 
para com todas as pessoas brancas, [...]” (2o§), o trecho destacado tem a função de objeto direto, constituindo uma 
oração subordinada objetiva direta. Exemplos: Todos querem que você tenha sucesso profissional. (Oração principal 
com verbo transitivo direto + oração subordinada substantiva objetiva direta) 
Ele verificou se todos estavam presentes. (Oração principal com V.T.D + conjunção SE + oração subordinada 
substantiva objetiva direta). No caso em análise, o Verbo transitivo direto e indireto (V.T.D.I.) é “mostrou” e o trecho 
destacado o seu complemento sem o emprego de preposição. Já as orações subordinadas substantivas exercem, em 
relação à oração principal, as funções sintáticas próprias do substantivo. É aquela que exerce a função de sujeito da 
oração. Exemplo: Convém estudar mais para a prova (oração principal com verbo unipessoal + oração subordinada 
substantiva subjetiva). É necessário que faças a cirurgia urgentemente (verbo de ligação + predicativo do sujeito + 
oração subordinada substantiva subjetiva). Existem algumas estruturas que nos auxiliam a identificar uma oração 
subordinada substantiva subjetiva. São elas: a) Verbos unipessoais (acontecer, constar, convir, importar, parecer, 
urgir, suceder) na oração principal. Exemplo: Urge que você volte aos estudos. Consta que você foi aprovada. b) Verbo 
de ligação + predicativo do sujeito. Exemplo: É necessário que eles façam o trabalho. É certo que você virá à reunião? 
c) Verbo transitivo direto na voz passiva sintética, na 3ª pessoa do singular (com o pronome “se” na função de partícula 
apassivadora). Exemplos: Sabe-se que João não ama Maria. Espera-se que você compareça à reunião. d) Verbo 
transitivo direto na voz passiva analítica. (verbo ser + particípio). Exemplos: Foi provado que ele era inocente. Foi 
previsto que o preço da gasolina aumentaria. 
 
Fontes:  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Léxikon, 2013. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
As duas formas existem na língua portuguesa e estão corretas. Berinjela, com j, é a forma correta de escrita no 
português do Brasil. Beringela, com g, é a forma correta de escrita no português de Portugal. O substantivo feminino 
berinjela se refere a uma planta da família das solâneas ou ao fruto dessa planta, que é comestível, oval, de cor 
arroxeada por fora e esbranquiçada por dentro. Exemplos com berinjela (Brasil): Esta noite jantaremos lasanha de 
berinjela. Comprei dois quilos de berinjela no supermercado. Plantei berinjela no meu quintal. Exemplos com beringela 
(Portugal): Esta noite jantaremos lasanha de beringela. Comprei dois quilos de beringela no supermercado. Plantei 
beringela no meu quintal. As consoantes g e j representam o mesmo fonema quando formam sílaba com a vogal i e 
com a vogal e: ge = je e gi = ji. A palavra berinjela poderá ter sua origem na palavra persa badndjan, pelo árabe 
bâdinjâna ou na palavra em espanhol berenjena. A palavra originalmente era escrita com g e passou a ser escrita com 
j após o aprofundamento dos estudos sobre sua origem.  
 
Fontes:  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva.  

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tenho que = no contexto: necessito, é preciso. A alternativa “D) Obrigatoriedade.” não pode ser considerada correta 
de acordo com o significado da expressão em análise apresentado anteriormente. Cada vocábulo pode apresentar no 
dicionário mais de uma acepção quanto ao significado, a produção de sentido deve ser constatada no contexto em 
que tal vocábulo está inserido. Em “Mas há algo que eu tenho que dizer ao meu povo que se dirige ao portal que 
conduz ao palácio da justiça.” (2o§) o enunciador não estava sendo obrigado a dizer alguma coisa ao povo, obrigado 
por uma força maior, contrária a sua vontade, não; mas havia sim, uma grande necessidade de fazê-lo.  
 
Fontes:  

 O próprio texto.  

 FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 

 Dicionário Houais da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva.  

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) I, II, III e IV.” não pode ser considerada correta. Refere-se a:   I. Repetição de vocábulos; II. Marcadores 
conversacionais; III. Manutenção do foco narrativo; IV. Uso do ponto de exclamação no final do texto. Não há registro 
de marcadores conversacionais. Os marcadores conversacionais constituem estratégias discursivas que instauram a 
ligação entre as unidades cognitivo-informativas do texto falado e entre seus interlocutores. Já é consenso entre os 
estudiosos da Análise da Conversação que a função dos marcadores conversacionais, ainda que não integrem o 
conteúdo cognitivo do texto, é servir de ligação entre as unidades cognitivo-informativas do texto e entre seus 
interlocutores, revelando sempre alguma função interacional na fala. Urbano (1999, p. 86-91) tipifica os marcadores, 
considerando, para isso, o aspecto formal, o semântico e o sintático, bem como suas funções comunicativo-
interacionais. Quanto ao aspecto formal, os marcadores podem ser linguísticos e não-linguísticos. Os linguísticos são 
de natureza verbal (lexicalizados, como: é mesmo? né? olha; ou não lexicalizados, como: uhn, ah, ahã) ou de natureza 
prosódica (pausa, entonação, alongamento, mudança de ritmo e de altura). Os não-linguísticos ou paralinguísticos, 
como o olhar, o riso, os meneios de cabeça, a gesticulação, são fundamentais na interação face a face, pois sinalizam 
as relações interpessoais. A esse respeito, Marcuschi (2003, p. 63) afirma: “uma palmadinha com a mão durante um 
turno, um olhar incisivo ou um locutor que nunca enfrenta seu parceiro significam muito”. Em relação à manutenção 
do foco narrativo também não se trata de uma característica do texto em análise. O texto em análise apresenta o 
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emprego da primeira pessoa do singular alternando com o emprego da primeira pessoa do plural o que implica em 
tipos diferentes de vozes utilizadas. A impessoalização da linguagem pode ocorrer com a generalização do sujeito, 
colocando-o no plural. Essa é uma maneira eficiente de distanciar-se das emoções e da subjetividade em um texto 
dissertativo-argumentativo. O que não ocorre com o discurso na primeira pessoa (eu), o uso da primeira e da terceira 
pessoa do plural (nós e eles) são menos pessoais do que reconheço, minha conclusão e procurei demonstrar. Sinais 
de pontuação são recursos prosódicos que conferem às orações ritmo, entoação e pausa, bem como indicam limites 
sintáticos e unidades de sentido. Na escrita, substituem, em parte, o papel desempenhado pelos gestos na fala, 
garantindo coesão, coerência e boa compreensão da informação transmitida. 1) Marcar ênfase. A repetição de 
palavras funciona para enfatizar uma ideia e dar luz a uma ideia que se queira reforçar. Ex: O político foi encontrado 
com duzentos milhões de reais na mala. Duzentos milhões! 
 
Fontes:  

 O próprio texto.  

 FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 

 GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Ed. FGV.  

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O que se afirma nos itens I, II, III e IV, está de acordo, com os artigos 229 e 37, incisos III, VI e XVI, c, da CRFB. Sendo 
itens corretos. Fazendo da alternativa A a escolha do candidato. Não verificamos problemas na redação do item IV, 
objeto do recurso do candidato. Ele tem por fundamento o art. 37, XVI, da CRFB. 
 
Fontes: 

 CRFB  

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:  

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;  

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;  

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de 

horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um 

cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais 

de saúde, com profissões regulamentadas;       

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de 

ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.  

 
 

 
 
 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A confecção da questão pela Banca não levou em conta o art. 14, do Decreto 43.764/04, do Estado de Minas Gerais 
que modificou o estágio probatório de 2(dois) para 3 (três) anos. Como não há questão que considere como certa 
somente o que se afirma em II, não há opções possíveis para o candidato, devendo ser anulada a questão. 
 
Fontes: 

 Art. 14, Decreto 43.764/04, do Estado de Minas Gerais: “O estágio probatório é o período dos três primeiros 

anos de efetivo exercício do servidor que ingressou no serviço público em cargo de provimento efetivo em 

virtude de aprovação em concurso público e tem por finalidade a apuração da aptidão do servidor para o 

desempenho do cargo.”. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pergunta se a lei deverá ser aplicada nas situações indicadas pelo examinador. O que se afirma em todos os 
itens I, II, III e IV, está de acordo com os artigos 2º, itens II e III (I); IV (II); I e VII (III) e V e VI (IV), respectivamente, da 
Lei 14.133/21, estando todos os itens corretos. Fazendo da alternativa A a escolha CORRETA do candidato. 
 
Fontes: 

 Lei 14.133/21 

Art. 2º Esta Lei aplica-se a:  
I - alienação e concessão de direito real de uso de bens;  
II - compra, inclusive por encomenda;  
III - locação;  
IV - concessão e permissão de uso de bens públicos;  
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados;  
VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia;  
VII - contratações de tecnologia da informação e de comunicação. 

 
 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Como o seguro tem vigência de 30 meses, em cada mês é apropriado 1/30 do prêmio total de R$18.000,00 (12 x 1500). 
Durante o ano de 2021 o seguro teve vigência por 8 meses. Logo, o total contabilizado como despesa de seguros é de 
R$4.800,00 
 

Fontes: 

 IUDÍCIBUS, Sergio de et al. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades de acordo com 

as normas internacionais e do CPC. São Paulo: Atlas, 2018. 

 SZUSTER, Natan; CARDOSO, Ricardo Lopes; SZUSTER, Fortunée Rechtman; SZUSTER, Fernanda Rechtman; 

SZUSTER, Flávia Rechtman. Contabilidade Geral: introdução à contabilidade societária. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 

2013. 

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações: 
Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. 
[...] 
§ 4º Serão classificados como reservas de lucros as contas constituídas pela apropriação de lucros da companhia. 
§ 5º As ações em tesouraria deverão ser destacadas no balanço como dedução da conta do patrimônio líquido que 
registrar a origem dos recursos aplicados na sua aquisição. 
De acordo com a NBC TG 08 – Custos de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários: 
5. Os custos de transação incorridos na captação de recursos por intermédio da emissão de títulos patrimoniais devem 
ser contabilizados, de forma destacada, em conta redutora de patrimônio líquido, deduzidos os eventuais efeitos 
fiscais, e os prêmios recebidos devem ser reconhecidos em conta de reserva de capital. 
De acordo com a ITG 08 – Contabilização da Proposta de Pagamento de Dividendos: 
23. Outra questão a ser avaliada relacionada ao tema é o requerimento da Lei das Sociedades por Ações que consta 
no Art. 176, § 3º: “As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos 
da administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembléia geral.” 
24. Visando atender à conceituação de provisão, reproduzida no item 17 desta Interpretação, a parcela do dividendo 
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que se caracterize efetivamente como obrigação presente deve figurar no passivo da entidade. Mas a parcela que 
exceder ao previsto legal ou estatutariamente deve ser mantida no patrimônio líquido, em conta específica, do tipo 
“dividendo adicional proposto”, até a deliberação definitiva que vier a ser tomada pelos sócios. Afinal, esse dividendo 
adicional não se caracteriza como obrigação presente na data do balanço, já que a assembleia dos sócios ou outro 
órgão competente poderá, não havendo qualquer restrição estatutária ou contratual, deliberar ou não pelo seu 
pagamento ou por pagamento por valor diferente do proposto. 
Com os dados da questão: 
 

Capital Subscrito R$  287.000,00 

Capital a Integralizar -R$   77.000,00 

Gastos com Emissão de Ações -R$      7.700,00 

Reserva Legal R$    31.045,00 

Reserva Estatutária R$    26.320,00 

Reservas para de Contingências R$    22.400,00 

Reserva de Expansão R$    22.400,00 

Reserva Especial para Dividendos ñ distribuídos R$    17.780,00 

Ações de emissão própria em Tesouraria -R$   24.500,00 

 TOTAL R$  297.745,00 

 
Fontes: 

 BRASIL. Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível em: 

<www.planalto.gov.br>. Acesso em 30 de abril de 2021. 

 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Resolução CFC nº. 1.313, de 9 de dezembro de 2010. Aprova a NBC 

TG 08 – Custos de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários. Disponível em: 

<www.cfc.org.br>. Acesso em 30 de abril de 2021. 

 Resolução CFC nº. 1.398, de 22 de junho de 2012. Dá nova redação à ITG 08 – Contabilização da Proposta de 

Pagamento de Dividendos. Disponível em: <www.cfc.org.br>. Acesso em 30 de abril de 2021. 

 GELBCKE, E; SANTOS, A.; IUDÍCIBUS, S.; MARTINS, E. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as 

sociedades de acordo com as normas internacionais e do CPC. São Paulo: Atlas, 2018. 

 
 
 
 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Houve erro no enunciado. No item III, onde consta “caminhão B” deveria ser “caminhão C”. Desta forma, anula-se a 
questão. 
 
 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi elaborada com base no conteúdo programático existente no edital do certame, item 21, conforme 
transcrição a seguir.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NÍVEL SUPERIOR) 
Analista Judiciário/CONTADOR 
[...] 
21- Noções básicas sobre tributos. Impostos, taxas e contribuições. Tratamento contábil aplicável aos impostos e 
contribuições. Retenções na fonte realizadas pela administração pública. Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). 
Imposto Sobre Serviços (ISS). Contribuição Previdenciária (INSS). Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 
971/2009. Decreto 9.580/2018. Lei Complementar nº 116/2003. Lei Complementar nº 123/2006. 
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O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), mais popularmente conhecido como Imposto Sobre Serviços 
(ISS), encontra-se disciplinado na Lei Complementar nº 116 de 31 de Julho de 2003. A Lei Complementar no 175 de 23 
de setembro de 2020 alterou dispositivos da Lei Complementar nº 116 de 31 de julho de 2003, atualizando-a. Portanto, 
a questão teve por base, unicamente, a Lei Complementar nº 116 de 31 de Julho de 2003. A citação da Lei 
Complementar no 175, de 23 de setembro de 2020, no enunciado da questão se deu por questão de zelo, como forma 
de alertar sobre as recentes alterações na Lei Complementar nº 116 de 31 de Julho de 2003. 
LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31 DE JULHO DE 2003  
Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e 
dá outras providências. 
LEI COMPLEMENTAR Nº 175, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020 
Dispõe sobre o padrão nacional de obrigação acessória do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de 
competência dos Municípios e do Distrito Federal, incidente sobre os serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 
15.01 e 15.09 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003; altera dispositivos da 
referida Lei Complementar; prevê regra de transição para a partilha do produto da arrecadação do ISSQN entre o 
Município do local do estabelecimento prestador e o Município do domicílio do tomador relativamente aos serviços de 
que trata; e dá outras providências 
 
Fontes:  

 LEI COMPLEMENTAR NO 116 DE 31DE JULHO DE 2003 (E ALTERAÇÕES POSTERIORES) 

O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN é de competência dos Municípios e do Distrito Federal. 
A responsabilidade de cobrança é da prefeitura de cada município, o que leva a um grande número de legislações 
diferentes sobre o tributo, com regras próprias de obrigatoriedade, isenção, alíquota, entre outras variáveis. 
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza(ISSQN) é um tributo que incide sobre a prestação de serviços em todo 
o território nacional. 
Ele é cobrado de empresas e profissionais autônomos que emitem nota fiscal de serviços, atingindo segmentos como 
consultoria, arquitetura, advocacia, transporte, construção, informática e serviços de saúde, por exemplo. 
Seus valores recolhidos são destinados aos cofres das prefeituras, pois é um imposto de competência dos Municípios 
e do Distrito Federal. 
O ISSQN está previsto no Art. 156 da Constituição Federal de 1988, tendo sido regulado em território nacional pela Lei 
Complementar nº 116 de 2003, mas cada município tem sua Lei Municipal para delimitar as regras do tributo. 
Desde 2003, a arrecadação do ISS era realizada no município em que se encontrava a sede da empresa prestadora dos 
serviços, na maioria dos casos.  
Antes mesmo da promulgação da Lei Complementar nº 175, a Lei nº 116 já previa a retenção do ISS na fonte pelo 
tomador de serviços para alguns tipos de serviço. Isso acontecia quando os serviços eram realizados em local diferente 
do estabelecimento prestador, de acordo com as exceções previstas na lei. Entre as atividades enquadradas nesta 
regra, estão os serviços de construção civil, demolição, varrição, coleta de lixo, limpeza e controle e tratamento de 
efluentes. Assim, uma empresa que contrate qualquer um desses serviços é obrigada a fazer a retenção do ISS devido 
pelo prestador. Por exemplo, se uma empresa de São Paulo realiza um serviço de demolição no Rio de Janeiro, a 
retenção se aplica. 
Mas, para que isso ocorresse, a retenção do ISS tinha que constar na legislação do município em que foi prestado o 
serviço. 
Agora, com a nova lei, a retenção no município do tomador passará a ser regra para todo o país. 
O que muda com nova lei do ISS 
A Lei Complementar nº 175, sancionada em 23 de setembro de 2020, alterou uma série de regras sobre o recolhimento 
do ISS no Brasil. 
A principal mudança é que para alguns segmentos o recolhimento do imposto passa a ser realizado no município do 
tomador (contratante), e não mais na cidade-sede da empresa. 
Veja quais são os segmentos que se encaixam na mudança: 

 Prestadora de serviços nos segmentos de: Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para 
prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres; 

 Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, 
cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário; 

 Planos de atendimento e assistência médico-veterinária; 

 Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de 
clientes, de cheques pré-datados e congêneres; 
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 Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição 
de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento 
mercantil (leasing). 

Além disso, o processo de mudança será gradual e só deve ser concluído em 2023, obedecendo às seguintes etapas 
quando o tomador for pessoa física: 
Em relação ao exercício de 2021, 33,5% do produto da arrecadação pertencerá ao município do local do 
estabelecimento prestador do serviço e 66,5% ao município de domicílio do tomador. 
No exercício de 2022, 15% da arrecadação ficará com o município-sede da empresa prestadora e 85% com o município 
do tomador. 
A partir do exercício de 2023, 100% do dinheiro recolhido com o ISS será destinado ao município do tomador dos 
serviços. 
Quando o tomador for pessoa jurídica, o ISS será recolhido no local onde fica a unidade na qual o serviço foi 
contratado, sendo irrelevantes as definições de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal ou escritório de 
representação. No entanto, as mudanças vêm gerando resistência de vários setores empresariais, especialmente as 
operadoras de plano da saúde e administradoras de cartões de crédito e débito, que serão os segmentos mais 
impactados. Em outubro de 2020, as empresas foram ao STF pedir a suspensão da nova forma de pagamento do ISS 
definida na lei, conforme publicado no Valor Econômico. A reivindicação é que seja mantida uma liminar do Ministro 
Alexandre de Moraes que suspendeu a lei original (Lei Complementar nº 157 de 2016), proibindo a alteração de 
cobrança para a cidade do cliente. Alguns tributaristas argumentam que a lei é de difícil operacionalização e pode 
causar disputas entre municípios, além de ampliar a insegurança jurídica e entrar em conflito com regras municipais. 
Outros dizem que é um passo importante para a criação de um padrão nacional de obrigação acessória do ISS, que já 
vem sendo discutido no âmbito da reforma tributária. 
ALTERNATIVA ERRADAS:  
“Na prestação de serviços de agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento 
mercantil, de franquia e de faturização, o ISSQN é devido ao município declarado como domicilio tributário da 
pessoa jurídica ou física tomadora do serviço, considerando a informação prestada pelo mesmo”. A Lei 
Complementar no 175/2020 revogou o artigo que afirmava exatamente o descrito anteriormente. Com a Lei 
Complementar nº 175 de 23 de setembro de 2020, as regras de arrecadação foram alteradas.  Desde então, o ISSQN 
deve ser recolhido no município onde está o cliente (destino), e não mais na cidade-sede do prestador do serviço. 
“O serviço considera-se prestado, e o ISSQN devido, no município onde se localiza a empresa e/ou pessoa física 
prestadora dos serviços, haja vista ser impraticável a destinação dos recursos para o município do tomador dos 
serviços”. A Lei complementar no 116/2003 (e alterações posteriores) assim determina: “Art. 3o O serviço considera-
se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do 
domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local: “ (DO 
TOMADOR DO SERVIÇO” 
“Com a entrada em vigor da Lei Complementar no 175/2020, a operacionalização do ISSQN, que já era difícil, ficou 
ainda mais complexa, pois o contribuinte do valor devido passou a ser o tomador do serviço”. A Lei Complementar 
no 175/2020 não promoveu quaisquer alterações nesse sentido. Permanece o disposto no artigo 5º da Lei 
Complementar no 116/2003: “Art. 5o Contribuinte é o prestador do serviço”. 
ALTERNATIVA CORRETA: (RESPOSTA) 
“Os valores devidos de ISSQN em virtude dos serviços de Planos de Saúde, administradores de fundos, de consórcio, 
de cartão de crédito ou débito pertencem ao município do tomador(contratante) do serviço”. Essa foi a principal e 
mais discutida alteração promovida pela referida Lei. 
 
 
 
 
 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão foi elaborada com base no conteúdo programático existente no edital do certame, item 19, conforme 
transcrição a seguir.  
19- Dispositivos da lei de responsabilidade fiscal (Lei Complementar n. 101/2000) e da lei de licitação e contratos (Lei 
n. 8.666/93) que interferem no processo contábil das organizações (sujeitas a estas leis). Modalidades, limites, 
dispensa e inexigibilidade de licitação para compras, obras e serviços. Cláusulas necessárias nos contratos. 
Documentos hábeis a serem fornecidos pelos credores, na entrega dos materiais, prestação de serviços ou execução 
de obras. O exercício financeiro. Relatório de Gestão Fiscal: características e conteúdo 
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Com a edição da Lei no 14.133 de 1º de abril de 2021, a Lei no 8.666/1993 passou por profundas alterações tendo sido 
revogados os artigos 89 a 108 da mesma. Contudo, tanto a Lei no 8.666/93, quanto a Lei no 10.520/2002 só serão 
revogadas após decorridos dois anos da publicação da Lei no 14.133 de 1º de abril de 2021, conforme transcrito a 
seguir. 
LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021  
Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
[..] 
Art. 193. Revogam-se: 
I - os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na data de publicação desta Lei; 
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, 
de 4 de agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos da publicação oficial desta Lei. 
 
Portanto, observa-se que as alternativas I, III e IV estão corretas. Por sua vez, a alternativa II está incorreta pois a Lei 
no 10.520/2002 ainda não foi revogada. Assim, certo é que ao recurso deve ser dado provimento e promovida a 
ANULAÇÃO da referida questão por ausência de alternativa que atenda ao comando da questão.  
 
Fontes:  

 LEI NO 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021 (NOVA LEI DE LICITAÇÕES) 

TÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
CAPÍTULO I - DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DESTA LEI 
Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, 
autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e abrange: 
I - os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder 
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função administrativa; 
II - os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública. 
§ 1º Não são abrangidas por esta Lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, 
regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ressalvado o disposto no art. 178 desta Lei. 
[...] 
Seção II - Das Modalidades de Licitação 
Art. 28. São modalidades de licitação: 
I - pregão; 
II - concorrência; 
III - concurso; 
IV - leilão; 
V - diálogo competitivo. 
§ 1º Além das modalidades referidas no caput deste artigo, a Administração pode servir-se dos procedimentos 
auxiliares previstos no art. 78 desta Lei. 
[...] 
Art. 32. A modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em que a Administração: 
I - vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições: 
a) inovação tecnológica ou técnica; 
b) impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no 
mercado; e 
c) impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela Administração; 
 
 

 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi elaborada com base no conteúdo programático existente no edital do certame, item 16, conforme 
transcrição a seguir.  
16- Contabilidade Governamental: conceito, objetivo, classificações, normas, campo de aplicação e regimes contábeis. 
Controle contábil na administração pública. Sistema de contabilidade governamental. Patrimônio na administração 
pública: conceito e aspectos quantitativos e qualitativos. Inventário na administração pública. Norma Brasileira de 
Contabilidade – NBC TSP Estrutura Conceitual. MCASP Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 
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Ao instituir e arrecadar os tributos, o governo não tem obrigação de prestar serviços para as empresas ou indivíduos 
que efetuaram os pagamentos em questão. Não existe a obrigatoriedade de referida contraprestação. O governo 
trabalha em prol do coletivo e destinará os recursos financeiros oriundos da arrecadação conforme estabelecido nos 
instrumentos de planejamento (PPA, LDO, LOA, etc). Assim, a primeira alternativa está correta. 
A única alternativa FALSA é a que afirma: “A natureza e o propósito dos ativos e passivos no setor público estão 
diretamente e, principalmente, relacionados com a capacidade dos órgãos e entidades públicos gerarem fluxos de 
caixa”. A natureza e o propósito dos ativos e passivos no setor público estão diretamente e, principalmente, 
relacionados com a capacidade dos órgãos e entidades públicos gerarem bens e serviços que atendam ao bem estar 
social. 
 
Fontes:  

 NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL, DE 23 DE SETEMBRO DE 2016 

6 - A tributação é uma transação que ocorre por força de lei e, portanto, uma transação sem contraprestação entre 
entidades (ou indivíduos) e o governo. A distribuição das competências tributárias entre os níveis de governo não é 
uniforme e depende da relação entre as competências tributárias do governo federal, dos demais entes federativos e 
de outras entidades do setor público. As entidades internacionais do setor público são financiadas principalmente por 
meio de transferências oriundas dos governos. Tal financiamento pode ser regido por tratados e convenções e pode 
também ser voluntário. 
7 - Os governos e outras entidades do setor público são responsabilizáveis perante os provedores de recursos, 
especialmente àqueles que proveem esses recursos por meio do pagamento de obrigações tributárias e de outras 
obrigações da mesma natureza. O objetivo da prestação de contas e responsabilização (accountability) relacionado 
com a elaboração e divulgação dos RCPGs consta no Capítulo 2, intitulado Objetivos e Usuários da Informação Contábil 
de Propósito Geral das Entidades do Setor Público. 
12 - Embora o controle político possa mudar periodicamente, os estados soberanos, geralmente, têm existências muito 
longas. Eles continuam a existir mesmo que passem por severas dificuldades financeiras e se tornem inadimplentes 
com as obrigações oriundas da sua respectiva dívida soberana. Se os entes subnacionais passarem por dificuldades 
financeiras, os governos nacionais podem, por exemplo, agir como credores em última instância ou podem prestar 
garantias em larga escala para os empréstimos tomados por esses entes. Nesse exemplo, os principais compromissos 
de prestação de serviços das entidades subnacionais podem continuar a serem financiados pelo governo nacional (ou 
central). Em outros exemplos, as entidades do setor público que são incapazes de liquidar as suas obrigações na data 
de vencimento podem continuar a existir por meio da reestruturação de suas operações. 
Natureza e propósito dos ativos e passivos no setor público 
[...] 
14 - No setor público, a principal razão de se manterem ativos imobilizados e outros ativos é voltada para o potencial 
de serviços desses ativos e, não, para a sua capacidade de gerar fluxos de caixa. Em razão dos tipos de serviços 
prestados, uma parcela significativa dos ativos utilizados pelas entidades do setor público é especializada, como, por 
exemplo, os ativos de infraestrutura e os ativos militares. Pode existir mercado limitado para esses ativos e, mesmo 
assim, eles podem necessitar de uma considerável adaptação para serem utilizados por outros operadores. Esses 
fatores têm implicações para a mensuração desses ativos. O Capítulo 7, intitulado Mensuração de Ativos e Passivos 
nas Demonstrações Contábeis, discute as bases de mensuração dos ativos no setor público. 
 

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi elaborada com base no conteúdo programático existente no edital do certame, item 16, conforme 
transcrição a seguir.  
16- Contabilidade Governamental: conceito, objetivo, classificações, normas, campo de aplicação e regimes contábeis. 
Controle contábil na administração pública. Sistema de contabilidade governamental. Patrimônio na administração 
pública: conceito e aspectos quantitativos e qualitativos. Inventário na administração pública. Norma Brasileira de 
Contabilidade – NBC TSP Estrutura Conceitual. MCASP Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 
 
Fontes:  

 MCASP MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO 8ª. EDIÇÃO (ATUALIZADO PARA 

VIGENCIA EM 2021) 
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Referida questão foi elaborada a partir de um exemplo prático (hipotético) existente no manual anteriormente 
referido. 
A única alternativa incorreta é a que afirma:  
“Para efeito do cálculo dos valores do FPM a serem entregues aos Municípios, devem ser incluídos a parcela de 
arrecadação do Imposto de Renda e proventos de Qualquer natureza pertencentes aos mesmos”, pois está em 
desacordo com o artigo 159, §10 da CF/1988.  
3.6. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS REFERENTES À RECEITA ORÇAMENTÁRIA 
[...] 
3.6.3. Redutor Financeiro – FPM 
O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é transferência constitucional composta por 22,5% da arrecadação dos 
impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre os produtos industrializados, de acordo com art. 
159 da Constituição Federal.  
A Lei Complementar nº 91/97, alterada pela Lei Complementar nº 106/01, estabelece que os coeficientes do FPM, 
exceto para as capitais estaduais, serão calculados com base no número de habitantes de cada município e revistos 
anualmente. Entretanto, ficam mantidos, a partir do exercício de 1998, os coeficientes do FPM atribuídos, a partir de 
1997, aos municípios que apresentaram redução de seus coeficientes pela aplicação do disposto no art. 1º da Lei 
Complementar nº 91/97. Os ganhos adicionais em cada exercício decorrentes da manutenção dos coeficientes 
atribuídos em 1997 têm aplicação de redutor financeiro, o qual será redistribuído aos demais participantes do FPM.  
O redutor financeiro é entendido como valor resultado do percentual incidente sobre a diferença positiva apurada 
entre o valor do FPM, utilizando o coeficiente atribuído em 1997, e o valor caso fosse utilizado o coeficiente do ano 
de distribuição do recurso. Para melhor evidenciar os fatos contábeis envolvidos, a receita de transferência do FPM 
será contabilizada pelo valor bruto e o redutor financeiro será registrado como dedução da receita em questão, 
conforme exemplo hipotético abaixo:  
Distribuição de Arrecadação Federal: FPM – Município X  

PARCELA VALOR 
DISTRIBUIDO 

 

PARCELA DO IPI R$6.000,00 C 

PARCELA DO IR R$130.000,00 C 

REDUTOR LC R$30.000,00 D 

TOTAL R$106.000,00 C 

CONTABILIZAÇÃO NO MUNICÍPIO “A”:  
Natureza da informação: patrimonial  
D 1.1.1.1.1.XX.XX   Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F)........... R$ 106.000,00  
C 4.5.2.X.X.XX.XX   Transferências Intergovernamentais....................................... R$ 106.000,00  
Natureza da informação: orçamentária  
D 6.2.1.1.X.XX.XX Receita a Realizar..................................................................... R$ 106.000,00  
D 6.2.1.3.X.XX.XX * Dedução da Receita Realizada (FPM).................................... R$ 30.000,00  
C 6.2.1.2.X.XX.XX Receita Realizada...................................................................... R$ 136.000,00  
Obs.: * Dedução de FPM – Retificadora da Receita Orçamentária Realizada.  
Natureza da informação: orçamentária  
D 7.2.1.1.X.XX.XX Controle da Disponibilidade de Recursos ..................................R$ 106.000,00  
C 8.2.1.1.1.XX.XX Disponibilidade por Destinação de Recursos .............................R$ 106.000,00  
A parcela resultado da redistribuição dos redutores financeiros, denominada cota, deverá ser registrada 
contabilmente como receita de transferência da União, pois esse valor também foi considerado despesa de 
transferência na União. 
 
 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi elaborada com base no conteúdo programático existente no edital do certame, item 21, conforme 
transcrição a seguir.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NÍVEL SUPERIOR) 
Analista Judiciário/CONTADOR 
[...] 
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21- Noções básicas sobre tributos. Impostos, taxas e contribuições. Tratamento contábil aplicável aos impostos e 
contribuições. Retenções na fonte realizadas pela administração pública. Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). 
Imposto Sobre Serviços (ISS). Contribuição Previdenciária (INSS). Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 
971/2009. Decreto 9.580/2018. Lei Complementar nº 116/2003. Lei Complementar nº 123/2006. 
 
Fontes:  

 Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991 (Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, 

e dá outras providências). 

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, é o órgão responsável pelo pagamento da aposentadoria e demais 
benefícios aos trabalhadores brasileiros que contribuem com a Previdência Social. São 2, os tipos de contribuintes ao 
INSS: obrigatórios e os facultativos. Quando se exerce atividade remunerada (carteia assinada, empresário ou 
autônomo), existe a obrigação de recolher a contribuição devida ao INSS. Quando se deixa de recolher referida 
contribuição, incorre-se em crime de sonegação fiscal.  
Indivíduos maiores de 16 anos, que não exercem atividade remunerada, podem contribuir para o INSS e passar a ter 
direito aos benefícios do INSS.  Esse tipo de contribuinte denomina-se: Segurado facultativo. 
O valor da contribuição ao INSS é calculado por meio da aplicação de um percentual estipulado pelo INSS sobre o que 
se denomina: salário de contribuição.  No caso de trabalhadores celetistas (contratados CLT) é a remuneração do 
trabalhador, para empresários é o pró-labore e para autônomos, o montante recebido no período. 
Nos casos de contribuintes facultativos, ou seja, aqueles que não possuem um salário, o próprio contribuinte escolhe 
um valor de contribuição entre o salário mínimo de R$1.100,00 e o teto de contribuição do INSS, de R$6.433,57 
(atualmente). 
Vale ressaltar que as alíquotas (percentuais) sobre o salário de contribuição variam de acordo com o tipo de segurado 
e com a faixa de salário de contribuição. Alguns outros fatores também determinam a forma do cálculo, então é 
importante estar atento para realizar a emissão da guia e garantir o correto recolhimento da contribuição para o INSS. 
Com a Reforma da Previdência, foi alterada a metodologia de cálculo e a tabela de contribuição do INSS, a qual passou 
a valer desde março de 2020 e foi atualizada para 2021.  
Antes da reforma, existiam 3 faixas de salário com alíquotas variando de 8% a 11% (Vide tabela a seguir).  
A partir da reforma, o cálculo passou a ser feito sobre 4 faixas de salários, com alíquotas variando de 7,5% a 14% (Vide 
tabela a seguir).  
O cálculo da contribuição do INSS deve ser feito sobre a folha de pagamento dos empregados, inclusive domésticos e 
trabalhadores avulsos, sendo realizado até o teto da contribuição, que é de R$6.433,57 (atualmente).  

ATÉ FEVEREIRO DE 2020  

Faixa Salarial: Alíquota: 

Até R$1.830,29 8% 

De R$1.830,30 até R$3.050,52 9% 

De R$3.050,53 até R6.101,06 11% 

A PARTIR DE 2020 (ATUALIZADOS PARA 
2021): 

 

Até R$1.100,00 7,5% 

De R$1.100,01 até R$2.203,48 9% 

De R$2.203,49 até R$3.305,22 12% 

De R$3.305,23 até R$6.433,57 14% 

Com a nova metodologia de cálculo da contribuição ao INSS, deve-se multiplicar pela alíquota de cada faixa apenas a 
parcela do salário que nela se encaixar.  
Exemplo:  Trabalhador contratado pela CLT, com salário de R$ 4.500,00  
1ª faixa salarial: R$1.100,00 x 0,075 = R$82,50 
2ª faixa salarial: (R$2.203,48 – R$1.100,00] x 0,09 = R$1.103,48 x 0,09 = R$99,31 
3ª faixa salarial: (R$3.305,22– R$2.203,49] x 0,12 = R$1.101,73 x 0,12 = R$132,21 
Faixa que atinge o salário: (R$4.500,00 – R$3.305,22] x 0,14 = R$1.194,78 x 0,14 = R$169,66 
Total a recolher: R$169,66 + R$132,21 + R$99,31 + R$82,50 = R$483,68 
Após efetuado o cálculo, é possível verificar a alíquota efetiva paga pelo trabalhador: (483,68 ÷ 4.500,00) x 100 = 
10,74%. 
Considerando os cálculos efetuados anteriormente e a legislação vigente, transcrita a seguir, a única alternativa 
CORRETA é a que afirma: “O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, quando não vinculado a 
regime próprio de Previdência Social, é segurado obrigatório da Previdência Social”. 
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CAPÍTULO I – DOS CONTRIBUINTES 
Seção I – Dos Segurados 
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: 
I – como empregado: 
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e 
mediante remuneração, inclusive como diretor empregado; 
b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para 
atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de 
serviços de outras empresas; 
c) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou 
agência de empresa nacional no exterior; 
[...] 
j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de 
previdência social;        
 
 

 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi elaborada com base no conteúdo programático existente no edital do certame, item 21, conforme 
transcrição a seguir.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NÍVEL SUPERIOR) 
Analista Judiciário/CONTADOR 
[...] 
21- Noções básicas sobre tributos. Impostos, taxas e contribuições. Tratamento contábil aplicável aos impostos e 
contribuições. Retenções na fonte realizadas pela administração pública. Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). 
Imposto Sobre Serviços (ISS). Contribuição Previdenciária (INSS). Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 
971/2009. Decreto 9.580/2018. Lei Complementar nº 116/2003. Lei Complementar nº 123/2006. 
A questão foi elaborada considerando a norma legal vigente, conforme disposto a seguir. 
 

Fontes:  

 DECRETO NO 9.580 DE 23/11/2018. 

O Decreto no 9.580 foi publicado em 23/11/2018 com nova compilação da legislação tributária sobre o Imposto de 
Renda. Revogou o Decreto 3.000/99.  
CAPÍTULO IV - DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO 
Seção I - Da decadência 
Art. 946. O direito de constituir o crédito tributário extingue-se após decorrido o prazo de cinco anos, contado ( Lei nº 
5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 150, § 4º , e art. 173 ): 
I - da data da ocorrência do fato gerador, quando o sujeito passivo antecipar o pagamento do imposto sobre a renda, 
exceto se tiver ocorrido dolo, fraude ou simulação; 
II - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; ou 
III - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente 
efetuado. 
Parágrafo único. Na hipótese prevista nos incisos I e II do caput , o direito extingue-se definitivamente com o decurso 
do prazo neles previstos, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela 
notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. 
Para compreender o alcance do novo decreto, é preciso lembrar Decreto e Lei são atos normativos distintos, com forças 
e funções diferentes. No ordenamento jurídico existe hierarquia: 
1º nível hierárquico: Constituição Federal 
2º nível hierárquico: Leis Ordinárias e Complementares, Resoluções, Leis Delegadas, Medidas provisórias, Decreto-
Legislativo. 
3º nível hierárquico: Decreto Regulamentar (regulamento), Portarias, Instruções Normativas etc. 
A lei tem capacidade de influenciar no universo jurídico. O decreto não possui essa capacidade. O Decreto limita-se a 
regulamentar a lei. 
O decreto 9.580/2018, novo regulamento do imposto de renda, concentrou-se em reorganização das normas, 
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atualizando-as de acordo com as interpretações jurídicas mais recentes, e de novas disposições para dar aplicabilidade 
às leis publicadas nos últimos anos. 
O novo ordenamento traz mudanças importantíssimas que podem resultar em severos impactos nas atividades 
empresariais. 
A mudança mais importante para as pessoas, em geral, foi o prazo decadencial. 
O novo prazo decadencial do IR: 
Ocorrendo o fato gerador, surge a obrigação tributária. A dívida se torna exigível com o lançamento (procedimento 
administrativo que constitui o crédito tributário). O prazo decadencial é o prazo que a autoridade administrativa possui 
para promover o lançamento. No fim do prazo decadencial, ocorre a decadência. Extinto o crédito pela decadência, 
não há qualquer direito da Fazenda Pública em receber o crédito.  
O prazo decadencial é de cinco anos. Contudo, a forma de contagem do prazo decadencial pode variar de acordo com 
a forma de lançamento à qual o tributo está sujeito.  
DECRETO 3.000/99 (REVOGADO): 
CAPÍTULO V - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO 
Seção I - Decadência 
Art. 898.  O direito de proceder ao lançamento do crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados (Lei nº 
5.172, de 1966, art. 173): 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; 
O artigo 898 do decreto 3.000/99 estabelecia que, em regra, o direito de proceder ao lançamento do crédito tributário 
extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado. O referido artigo aplicava ao Imposto de Renda à forma de contagem aplicável aos tributos sujeitos a 
lançamento de ofício ou por declaração. 
Em regra, o Imposto de Renda é um tributo por homologação, assim, a contagem do prazo decadencial deve ter início 
a partir do seu fato gerador, conforme estabelece o parágrafo 4, do artigo 150 do código tributário nacional. 
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o 
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida 
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. 
[...] 
§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado 
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente 
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 
Nessa linha, o novo decreto 9.580/2018 ajustou-se aos preceitos jurisprudenciais, estabelecendo que nos casos de 
antecipação do pagamento do imposto (Imposto de Renda por homologação) o prazo decadencial terá início a partir 
do seu fato gerador. 
EXEMPLO: 
Dados: 
a) Fato Gerador ocorreu 15 de dezembro de 2020; 
b) Prazo para pagamento do Tributo: 31/05/2021; 
c) Lançamento para exigência do Imposto de Renda não pago, em tese, poderia ser feito a partir do dia 01/06/2021; 
d) O primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido feito é 01/01/2022. 
Qual o prazo decadencial? 
Regra antiga: 
Considerando que o fato gerador ocorreu em 15 de dezembro de 2020 e que o prazo para pagamento do tributo se 
encerrou em 31 de maio de 2021, tem-se que o lançamento para exigir o imposto não pago somente poderia ser 
efetuado a partir do dia 1º de junho de 2021. Logo, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado é o dia 1º de janeiro de 2022, o que faz com que o prazo decadencial se encerre em 31 de 
dezembro de 2026. 
Regra nova: 
Considerando que o fato gerador ocorreu em 15 de dezembro de 2020 e que o prazo para pagamento do tributo se 
encerrou em 31 de maio de 2021, tem-se que o lançamento para exigir o imposto não pago somente poderia ser 
efetuado a partir do dia 1º de junho de 2021. Logo, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado é o dia 1º de janeiro de 2022, o que faz com que o prazo decadencial se encerre em 15 de 
dezembro de 2025. 
Nesse mesmo caso, seguindo as disposições do Decreto no 9.580/2018, o prazo decadencial teria início a partir do fato 
gerador (15 de dezembro de 2020), sendo encerrado em 15 de dezembro de 2025. 
Essa diferença no prazo decadencial é extremamente relevante na rotina fiscal de qualquer empresa.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art173
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9580.htm
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Cargo: Analista Judiciário/Jornalista 
 
 
 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O sentido figurado ou conotativo, diferente do usual, pode ser constatado no uso da expressão “trocar um cheque”. 
A expressão “de certo modo” aponta para um significado que vai além do real, ou seja, de determinado modo, não do 
modo usual. Os recursos estilísticos são ferramentas que garantem maior expressividade aos textos e à fala. Muitas 
vezes, atribuímos a alguma palavra um termo que não é comum a ela. Quando fazemos isso, estamos utilizando a 
metáfora. Essa figura de linguagem é responsável por transportar o sentido literal de uma palavra ou frase, dando-lhe 
um sentido figurado. Constatada essa incompatibilidade de pertencimento de uma palavra ou termo, o receptor da 
mensagem conseguirá compreender, de fato, a alteração que o emissor provocou e qual foi a intenção dele ao fazer 
tal modificação. A alternativa “D) “viemos à capital”” não pode ser considerada correta, pois, em “De certo modo, nós 
viemos à capital de nossa nação para trocar um cheque.”, a expressão “viemos à capital” expressa um sentido 
denotativo em que a forma verbal “viemos” refere-se à movimentação do enunciador juntamente com outras pessoas 
para determinado lugar, a capital.  O mesmo ocorre com as alternativas A) “nós viemos” = movimentação física 
ocorrida e B) “nossa nação”, país, expressão de pertencimento a uma nação.  
 
Fontes:  

 Gramática Houaiss. 

 EMEDIATO, W. A fórmula do texto: redação, argumentação e leitura. 

 GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2010. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em primeira ou em terceira pessoa; é assim que se designa o foco narrativo (ou ponto de vista do narrador), isto é, 
respectivamente, quando um dos personagens de alguma história é o narrador ou quando quem narra não faz parte 
do contexto, sendo apenas espectador. Exemplos de foco narrativo são: narrador observador – aquele que acompanha 
os fatos de fora, em momento algum faz parte da história e ocorre em terceira pessoa; narrador personagem 
(protagonista ou coadjuvante). A alternativa “C) Reflete o tom intimista do público a que se dirige.” não pode ser 
considerada correta. Em relação à linguagem intimista refere-se às características movimento literário que prioriza a 
expressão dos sentimentos mais íntimos. A escolha do foco narrativo não pode refletir tais características pertinentes 
ao público, já que a voz do discurso não é do público ou do leitor.   
 
Fontes:  

 O próprio texto.  

 EMEDIATO, W. A fórmula do texto: redação, argumentação e leitura. 

 COSTA, S. R. Dicionário de gêneros textuais. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

 FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Característica do que é original e inédito: o ineditismo da matéria a ser discutida despertou o interesse dos 
participantes.  
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A alternativa “B) Emoção e objetividade.” não pode ser considerada correta. Quando se trata de distinguir entre os 
diferentes tipos de texto existentes, muitos critérios diferentes podem ser usados, atendendo a diferentes recursos. 
Um desses critérios é objetividade versus subjetividade, que nos dá duas categorias: textos objetivos e textos 
subjetivos, respectivamente. Os textos objetivos são aqueles cuja construção e cujos recursos gramaticais e estilísticos 
visam preservar um ponto de vista factual e verificável, que exclui qualquer tipo de opinião pessoal, visão interior ou 
reflexão íntima. O que não é o caso do texto em análise.  Ou seja, é desprovido de subjetividade. Por exemplo. um 
texto científico. Textos subjetivos, como o próprio nome indica, estão repletos de uma subjetividade evidente. Seus 
recursos composicionais revelam a presença de uma intenção ou de certos traços únicos, individuais, pessoais, como 
opiniões, modos de dizer, traços emocionais, etc. Características de um texto objetivo: Enumerações (dados, números, 
percentagens, etc.); adjetivos não avaliativos (explicativos, demonstrativos, etc.); verbos na terceira pessoa, no 
impessoal ou na primeira plural; a maioria das frases aparece em modo indicativo; geralmente são utilizadas frases 
curtas e pouca subordinação; uso de vocabulário específico, técnico ou especializado; tom expositivo sem opiniões ou 
reflexões. 
 
Fontes:  

 ANTUNES, I. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 

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

 EMEDIATO, W. A fórmula do texto: redação, argumentação e leitura. 

 FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 

 GARCIA OTHON M. Comunicação em prosa moderna. 

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) “escreveram as magníficas” “ não pode ser considerada correta. De acordo com o enunciado da 
questão “O uso de palavras de ligação diferentes entre os complementos verbais e verbos pode acarretar em 
mudanças de sentido. São formas verbais destacadas que possuem outras possibilidades de regência em contextos 
diferentes, EXCETO:” a alternativa “D” não é uma exceção à afirmativa citada. Regência verbal é a relação existente 
entre o verbo e os seus complementos, ou seja, é a forma como o verbo se liga ao objeto direto e ao objeto indireto. 
Essa ligação entre o verbo e os complementos verbais pode ser feita através do uso de uma preposição ou sem a 
presença de uma preposição. Exemplos de regência verbal: O médico assistiu o paciente. (sem preposição) Os alunos 
assistiram ao documentário. (com preposição) A secretária atendeu o cliente (sem preposição). O filho não atendeu 
ao chamamento da mãe (com preposição). Alguns verbos apresentam um significado quando preposicionados e outro 
significado quando usados sem preposição. O verbo “escrever” apresenta tal ocorrência por se tratar de verbo 
bitransitivo: Gravar, inscrever em; fazer a inscrição sobre: o escritor escrevia a frase sobre o túmulo. Mandar uma 
correspondência para: escreveu um bilhete ao chefe; escreviam-se todos os dias. Na alternativa “C) “eles estavam 
assinando” “ a forma verbal em destaque refere-se ao verbo “estar” que, segundo o dicionário de regência verbal, 
trata-se de um verbo predicativo. Não havendo alteração de regência.  
 
Fontes:  

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

 LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Ed. Ática.  

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O sujeito é um dos termos essenciais da oração e, normalmente, está localizado antes do predicado. Para identificar 
o sujeito, é necessário buscar o termo sobre o qual se diz alguma coisa, verificar se ele pode ser substituído por um 
pronome pessoal do caso reto e se ele concorda com o verbo. Esse termo pode praticar ou sofrer a ação expressa na 
oração. A alternativa “D) “Assim nós viemos trocar esse cheque,” / sujeito da oração” foi indicada como correta de 
acordo com o gabarito oficial e não a alternativa C, conforme afirma o recorrente.  

BRANCA 

8 

BRANCA 

9 



 

49 

 

Fontes:  

 Gabarito divulgado. 

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

 LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Ed. Ática 

 
 
 
 
Recurso Procedente. Altera-se o gabarito para a alternativa C. 
Em “Nossa nova e maravilhosa combatividade mostrou à comunidade negra que não devemos ter uma desconfiança 
para com todas as pessoas brancas, [...]” (2o§), o trecho destacado tem a função de objeto direto, constituindo uma 
oração subordinada objetiva direta. Exemplos: Todos querem que você tenha sucesso profissional. (Oração principal 
com verbo transitivo direto + oração subordinada substantiva objetiva direta) 
Ele verificou se todos estavam presentes. (Oração principal com V.T.D + conjunção SE + oração subordinada 
substantiva objetiva direta). No caso em análise, o Verbo transitivo direto e indireto (V.T.D.I.) é “mostrou” e o trecho 
destacado o seu complemento sem o emprego de preposição. Já as orações subordinadas substantivas exercem, em 
relação à oração principal, as funções sintáticas próprias do substantivo. É aquela que exerce a função de sujeito da 
oração. Exemplo: Convém estudar mais para a prova (oração principal com verbo unipessoal + oração subordinada 
substantiva subjetiva). É necessário que faças a cirurgia urgentemente (verbo de ligação + predicativo do sujeito + 
oração subordinada substantiva subjetiva). Existem algumas estruturas que nos auxiliam a identificar uma oração 
subordinada substantiva subjetiva. São elas: a) Verbos unipessoais (acontecer, constar, convir, importar, parecer, 
urgir, suceder) na oração principal. Exemplo: Urge que você volte aos estudos. Consta que você foi aprovada. b) Verbo 
de ligação + predicativo do sujeito. Exemplo: É necessário que eles façam o trabalho. É certo que você virá à reunião? 
c) Verbo transitivo direto na voz passiva sintética, na 3ª pessoa do singular (com o pronome “se” na função de partícula 
apassivadora). Exemplos: Sabe-se que João não ama Maria. Espera-se que você compareça à reunião. d) Verbo 
transitivo direto na voz passiva analítica. (verbo ser + particípio). Exemplos: Foi provado que ele era inocente. Foi 
previsto que o preço da gasolina aumentaria. 
 
Fontes:  

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

 
 
 
 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
As duas formas existem na língua portuguesa e estão corretas. Berinjela, com j, é a forma correta de escrita no 
português do Brasil. Beringela, com g, é a forma correta de escrita no português de Portugal. O substantivo feminino 
berinjela se refere a uma planta da família das solâneas ou ao fruto dessa planta, que é comestível, oval, de cor 
arroxeada por fora e esbranquiçada por dentro. Exemplos com berinjela (Brasil): Esta noite jantaremos lasanha de 
berinjela. Comprei dois quilos de berinjela no supermercado. Plantei berinjela no meu quintal. Exemplos com beringela 
(Portugal): Esta noite jantaremos lasanha de beringela. Comprei dois quilos de beringela no supermercado. Plantei 
beringela no meu quintal. As consoantes g e j representam o mesmo fonema quando formam sílaba com a vogal i e 
com a vogal e: ge = je e gi = ji. A palavra berinjela poderá ter sua origem na palavra persa badndjan, pelo árabe 
bâdinjâna ou na palavra em espanhol berenjena. A palavra originalmente era escrita com g e passou a ser escrita com 
j após o aprofundamento dos estudos sobre sua origem.  
 
Fontes:  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tenho que = no contexto: necessito, é preciso. A alternativa “D) Obrigatoriedade.” não pode ser considerada correta 
de acordo com o significado da expressão em análise apresentado anteriormente. Cada vocábulo pode apresentar no 
dicionário mais de uma acepção quanto ao significado, a produção de sentido deve ser constatada no contexto em 
que tal vocábulo está inserido. Em “Mas há algo que eu tenho que dizer ao meu povo que se dirige ao portal que 
conduz ao palácio da justiça.” (2o§) o enunciador não estava sendo obrigado a dizer alguma coisa ao povo, obrigado 
por uma força maior, contrária a sua vontade, não; mas havia sim, uma grande necessidade de fazê-lo.  
 
Fontes:  

 O próprio texto.  

 FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 

 Dicionário Houais da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva.  

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) I, II, III e IV.” não pode ser considerada correta. Refere-se a:   I. Repetição de vocábulos; II. Marcadores 
conversacionais; III. Manutenção do foco narrativo; IV. Uso do ponto de exclamação no final do texto. Não há registro 
de marcadores conversacionais. Os marcadores conversacionais constituem estratégias discursivas que instauram a 
ligação entre as unidades cognitivo-informativas do texto falado e entre seus interlocutores. Já é consenso entre os 
estudiosos da Análise da Conversação que a função dos marcadores conversacionais, ainda que não integrem o 
conteúdo cognitivo do texto, é servir de ligação entre as unidades cognitivo-informativas do texto e entre seus 
interlocutores, revelando sempre alguma função interacional na fala. Urbano (1999, p. 86-91) tipifica os marcadores, 
considerando, para isso, o aspecto formal, o semântico e o sintático, bem como suas funções comunicativo-
interacionais. Quanto ao aspecto formal, os marcadores podem ser linguísticos e não-linguísticos. Os linguísticos são 
de natureza verbal (lexicalizados, como: é mesmo? né? olha; ou não lexicalizados, como: uhn, ah, ahã) ou de natureza 
prosódica (pausa, entonação, alongamento, mudança de ritmo e de altura). Os não-linguísticos ou paralinguísticos, 
como o olhar, o riso, os meneios de cabeça, a gesticulação, são fundamentais na interação face a face, pois sinalizam 
as relações interpessoais. A esse respeito, Marcuschi (2003, p. 63) afirma: “uma palmadinha com a mão durante um 
turno, um olhar incisivo ou um locutor que nunca enfrenta seu parceiro significam muito”. Em relação à manutenção 
do foco narrativo também não se trata de uma característica do texto em análise. O texto em análise apresenta o 
emprego da primeira pessoa do singular alternando com o emprego da primeira pessoa do plural o que implica em 
tipos diferentes de vozes utilizadas. A impessoalização da linguagem pode ocorrer com a generalização do sujeito, 
colocando-o no plural. Essa é uma maneira eficiente de distanciar-se das emoções e da subjetividade em um texto 
dissertativo-argumentativo. O que não ocorre com o discurso na primeira pessoa (eu), o uso da primeira e da terceira 
pessoa do plural (nós e eles) são menos pessoais do que reconheço, minha conclusão e procurei demonstrar. Sinais 
de pontuação são recursos prosódicos que conferem às orações ritmo, entoação e pausa, bem como indicam limites 
sintáticos e unidades de sentido. Na escrita, substituem, em parte, o papel desempenhado pelos gestos na fala, 
garantindo coesão, coerência e boa compreensão da informação transmitida. 1) Marcar ênfase. A repetição de 
palavras funciona para enfatizar uma ideia e dar luz a uma ideia que se queira reforçar. Ex: O político foi encontrado 
com duzentos milhões de reais na mala. Duzentos milhões! 
 
Fontes:  

 O próprio texto.  

 FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 

 GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Ed. FGV.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A terceira afirmativa, vergastada pelo candidato, traz em seu bojo à exceção da competência ao Tribunal do Juri. Não 
entendemos que exista possibilidade de dupla interpretação em sua análise. Sendo assim, deve-se manter a questão 
eis que o que se afirma em todos os itens I, II, III e IV, está de acordo com a Lei Comp. MG 59/01, arts. 1º, §2º; 8º, I, II, 
III; 184-A, caput e 184-A, Parágrafo único respectivamente. Sendo todos os itens corretos. Fazendo da alternativa A a 
escolha do candidato. 
 
Fontes: 

 Lei Comp. MG 59/01  

Art. 1º - O território do Estado, para a administração da justiça, em primeira instância, divide-se em comarcas, 
conforme as relações constantes nos Anexos desta Lei Complementar.  
§ 1º - A prestação jurisdicional no Estado, em segunda instância, compete aos Desembargadores e Juízes convocados 
do Tribunal de Justiça e aos Juízes do Tribunal de Justiça Militar.  
(Parágrafo com redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 135, de 27/6/2014.)  
§ 2º - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos tribunais a que se refere o § 1º 
será exercida pela Assembleia Legislativa, na forma definida em seu Regimento Interno.  
Art. 8º - As comarcas classificam-se como:  
I - de entrância especial as que têm cinco ou mais varas instaladas, nelas compreendidas as dos Juizados Especiais, e 
população igual ou superior a cento e trinta mil habitantes;  
II - de primeira entrância as que têm apenas uma vara instalada; e  
III - de segunda entrância as que não se enquadram nos incisos I e II deste artigo.  
(Artigo com redação dada pelo art. 6º da Lei Complementar nº 105, de 14/8/2008.)  
Art. 184-A - Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e 
as ações judiciais contra os atos disciplinares militares, ressalvada a competência do Tribunal do Júri quando a vítima 
for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação 
das praças.  
Parágrafo único - Compete aos Juízes de Direito do Juízo Militar, titular e cooperador, processar e julgar, singularmente, 
os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho 
de Justiça, Permanente e Especial, sob a presidência do Juiz de Direito, processar e julgar os demais crimes militares 
definidos em lei. 
 
 

 
 
 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A confecção da questão pela Banca não levou em conta o art. 14, do Decreto 43.764/04, do Estado de Minas Gerais 
que modificou o estágio probatório de 2(dois) para 3 (três) anos. Como não há questão que considere como certa 
somente o que se afirma em II, não há opções possíveis para o candidato, devendo ser anulada a questão. 
 
Fontes: 

 Art. 14, Decreto 43.764/04, do Estado de Minas Gerais: “O estágio probatório é o período dos três primeiros 

anos de efetivo exercício do servidor que ingressou no serviço público em cargo de provimento efetivo em 

virtude de aprovação em concurso público e tem por finalidade a apuração da aptidão do servidor para o 

desempenho do cargo.”. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O ponto-e-vírgula trata-se de um sinal de pontuação que é utilizado para marcar uma pausa maior que a da vírgula e 
menor do que a do ponto. No caso da afirmativa “O ícone deletado é, na verdade, um atalho para o software; que, 
após a realização da operação de delete, é movido para lixeira”, costuma-se usar o ponto-e-vírgula sempre que o 
período se encontre interiormente já separado por vírgulas. Portanto, é evidente e notório que, ao realizar a operação 
“delete”, apenas o “ícone” será movido para a lixeira. Verifica-se, ainda, o emprego do pronome relativo “que”. Dessa 
forma, os pronomes relativos são aqueles que se relacionam com um termo antecedente, dando início a uma nova 
oração. No caso do pronome relativo invariável “que”, na afirmativa em questão, este foi aplicado já que o 
antecedente “ícone” se encontra distante. 
 
 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Nilson Lage, em Teoria e Técnica de Reportagem, Entrevista e Pesquisa Jornalística, disponível em 
http://nilsonlage.com.br/wp-content/uploads/2017/10/A-reportagem.pdf, as entrevistas coletivas possuem como 
principal limitação o bloqueio do diálogo, "isto é, da pergunta construída sobre a resposta: há preocupação de 
distribuir por todos a possibilidade de questionamento e a intervenção de cada repórter resume-se, em geral, a uma, 
duas ou mais perguntas preparadas previamente. O comando, com freqüência, fica com o entrevistado ou alguém 
vinculado a ele - esta uma das razões da simpatia que as assessorias de imprensa têm por esse gênero de contato com 
os jornalistas", conforme a alternativa B. 
Isso não ocorre, por exemplo, ainda de acordo com Lage, com as entrevistas dialogais, em que "entrevistador e 
entrevistado constroem o tom de sua conversa, que evolui a partir de questões colocadas pelo primeiro, mas não se 
limitam a esses tópicos: permite-se o aprofundamento e detalhamento dos pontos abordados", o que está 
representado pela alternativa D na questão citada. 
Segundo Lage, entrevistas cujos objetivos sejam "a figura do entrevistado, a representação de mundo que ele constrói, 
uma atividade que desenvolve ou um viés de sua maneira de ser, geralmente relacionada com outros aspectos de sua 
vida", representadas pela alternativa C, são as chamadas em profundidade.  
Importante ressaltar que Lage afirma ainda que entrevistas coletivas ocorrem em ambientes formais, de maior ou 
menor formalidade, mas sempre formais, o que as excluem de ambientes informais. Isto é reforçado por Manual de 
Assessoria de Imprensa da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), disponível em https://www.fenaj.org.br/wp-
content/uploads/2014/03/manual_de_assessoria_de_imprensa.pdf, que aponta que a necessidade de convocação 
dos jornalistas por parte das instituições, o que pressupõe uma preparação prévia por parte da assessoria e dos 
jornalistas, um agendamento com local e horário e confirmações de presenca - o que pode ser ampliado, inclusive, 
para entrevistas coletivas em ambientes virtuais - .  
O mesmo manual aponta ainda que relacionamento formal e informal com os pauteiros, repórteres e editores da 
mídia é uma responsabilidade da Assessoria de Imprensa, portanto, não cabe apontar relação de informalidade entre 
assessorado e instituição que representa com a imprensa.  
Considerando o exposto acima, as alegações apresentadas no recurso não se sustentam. Portanto, o recurso é 
improcedente e o gabarito deve ser mantido. 
 
Fontes:  

 Teoria e Técnica de Reportagem, Entrevista e Pesquisa Jornalística, disponível em 

http://nilsonlage.com.br/wp-content/uploads/2017/10/A-reportagem.pdf, e  

 Manual de Assessoria de Imprensa da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), disponível em 

https://www.fenaj.org.br/wp-content/uploads/2014/03/manual_de_assessoria_de_imprensa.pdf.  
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
De acordo o livro Assessoria de Imprensa - Teoria e Prática, de Elisa Kopplin Ferraretto e Luiz Artur Ferraretto, capítulo 
Produção de house organs, "quanto à linguagem, é preciso adaptá-la ao tipo de público do veículo. Embora ela sempre 
siga mantendo características inerentes ao estilo jornalístico, também terá suas peculiaridades: é impossível pretender 
que um jornal de um sindicato de trabalhadores e outro de uma entidade patronal, por exemplo, possuam o mesmo 
tipo de linguagem, tratamento de texto, estilo e vocabulário". O recurso sustenta que a alternativa A está incluída na 
alternativa D, o que é procedente. Portanto, a questão deve ser anulada. 
 
Fontes:  

 Assessoria de Imprensa - Teoria e Prática, de Elisa Kopplin Ferraretto e Luiz Artur Ferraretto.  

 

 
Cargo: Oficial Judiciário/Assistente Técnico de Sistemas 
 
 
 
 
 
 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa B. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a alternativa em que o sentido do trecho do texto não esteja 
traduzido corretamente. O trecho da alternativa A é: “Uma entidade nacional que, supostamente, será sua pátria 
[...].”. Sugere-se como tradução: Por suposição, uma extensão territorial que será seu país. Nota-se que o sentido foi 
mantido por meio do uso de sinônimos que estão adequados ao contexto (entidade nacional = extensão territorial; 
supostamente = por suposição; será sua pátria = será seu país). O trecho da alternativa B é: “Por mais limitada que 
seja no futuro, a menina assinará Sofia […].”. Sugere-se como tradução: Ao receber o nome de Sofia, uma criança é 
predestinada a ser inteligente. Nota-se que o sentido é oposto ao do trecho citado nesta alternativa, porque nomear 
a criança de Sofia não significa que ela será inteligente. O trecho da alternativa C é: “Conheci um Adamastor que pouca 
similitude guardava com o gigante de Camões.”. Sugere-se como tradução: O Adamastor que conheci era um pouco 
dissímil ao gigante de Camões. Nota-se que o sentido também foi mantido por sinônimo (pouca similitude = um pouco 
dissímel). O trecho da alternativa D é: “Sem dúvida, é a segunda camada que nos foi dada [...] ao ver a luz do mundo.”. 
Sugere-se como tradução: Ao nascer, a pátria é, com certeza, a segunda camada que nos é atribuída. Nota-se que o 
sentido foi mantido por meio de sinônimos (sem dúvida = com certeza; segunda camada que nos foi dada = segunda 
camada que nos é atribuída; ao ver a luz do mundo = ao nascer).  A análise de cada uma das alternativas revela que o 
sentido do trecho do texto não foi mantido apenas na alternativa B, sendo esta a única alternativa que atende ao 
comando desta questão. Portanto, o gabarito preliminar deve ser alterado para a alternativa B.  
 
Fontes: 

 ANTUNES. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

 FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita que sejam julgadas em verdadeiras ou falsas as afirmações em relação à tirinha, não 
exigindo nenhuma análise contextual que extrapole o texto, ou seja, que faça referência ao contexto de publicação. 
Solicita-se apenas que as afirmações sejam analisadas com base no texto, já que não se evidenciou nenhuma 
informação relacionada ao contexto em que a tirinha foi publicada. Na primeira afirmação, sugere-se que “a palavra 
‘anonimato’ é um indício de que, na internet, as pessoas não precisam revelar suas identidades”. Esta afirmação é 
verdadeira, já que anonimato significa condição, atributo, do que é anônimo, ou seja, aquele que não revela seu nome. 
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Na segunda afirmação, sugere-se que “na tirinha, o cartunista explora concretamente a extensão de sentido do verbo 
‘navegar’, no contexto tecnológico”. Esta afirmação também é verdadeira, já que o personagem aparece boiando no 
mar. Na terceira afirmação, sugere-se que “o personagem da tirinha se oculta no segundo quadrinho, sugerido que 
outras pessoas também podem estar navegando pela internet do mesmo modo”. Esta afirmação também está correta, 
já que não é possível ver o personagem no segundo quadro, mas ele continua presente, observando a superfície, por 
meio de um periscópio. Nota-se ainda que é o mesmo personagem do primeiro quadro que se oculta, porque, só há 
referência a outro personagem no terceiro quadro, quando o personagem diz “Não é o Obama”, ou seja, ele sugere 
estar vendo outra pessoa na superfície da água. Essa análise revela que todas as afirmações são verdadeiras, portanto, 
apenas a alternativa A atende ao comando desta questão. Sendo assim, o gabarito preliminar está correto e deve ser 
mantido. 
 
Fontes: 

 ANTUNES, Irandé. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola, 2010.  

 VAL, Maria das Graças Costa. Redação e textualidade. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 
 

Cargo: Oficial Judiciário/Oficial de Justiça 
 
 
 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita a identificação do que se afirma corretamente em relação ao texto. Em I, afirma-se 
que “a estrutura do texto é apenas descritiva, tendo em vista que o autor apresenta um conceito e se limita a defini-
lo”. Essa afirmação não está correta, já que, no texto, o autor, além de expor seu ponto de vista, também desenvolve 
argumentos para o sustentar. Sendo assim, a estrutura do texto é de natureza expositiva-argumentativa. Em II, afirma-
se que “como recurso de produção textual, o autor explicita dois questionamentos que guiam o encadeamento lógico 
das ideias apresentadas por ele”. Essa afirmação está correta, porque o autor utiliza, nos dois parágrafos, perguntas 
reflexivas que guiam o desenvolvimento do raciocínio apresentado (primeiro parágrafo: “O que eram?”; segundo 
parágrafo: “O que é ser brasileiro?”). Em III, afirma-se que, “nos dois parágrafos, são utilizados exemplos para 
fundamentar o raciocínio desenvolvido e provar o que está sendo dito no texto”. Essa afirmação também se comprova 
no texto. O autor cita exemplos de nomes e de nacionalidades para explicar a ideia desenvolvida. Depois dessa análise 
de cada uma das afirmações, conclui-se que está correto apenas o que se afirma em II e III, logo, somente a alternativa 
D atende ao comando desta questão. Sendo assim, o gabarito preliminar está correto e deve ser mantido.   
 
Fontes: 

 ANTUNES, Irandé. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

 _____. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola, 2010.  

 VAL, Maria das Graças Costa. Redação e textualidade. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991. 

 
 
 
 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a alternativa em que o sentido do trecho do texto não esteja 
traduzido corretamente. O trecho da alternativa A é: “Uma entidade nacional que, supostamente, será sua pátria 
[...].”. Sugere-se como tradução: Por suposição, uma extensão territorial que será seu país. Nota-se que o sentido foi 
mantido por meio do uso de sinônimos que estão adequados ao contexto (entidade nacional = extensão territorial; 
supostamente = por suposição; será sua pátria = será seu país). O trecho da alternativa B é: “Por mais limitada que 
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seja no futuro, a menina assinará Sofia […].”. Sugere-se como tradução: Ao receber o nome de Sofia, uma criança é 
predestinada a ser inteligente. Nota-se que o sentido é oposto ao do trecho citado nesta alternativa, porque nomear 
a criança de Sofia não significa que ela será inteligente. O trecho da alternativa C é: “Conheci um Adamastor que pouca 
similitude guardava com o gigante de Camões.”. Sugere-se como tradução: O Adamastor que conheci era um pouco 
dissímil ao gigante de Camões. Nota-se que o sentido também foi mantido por sinônimo (pouca similitude = um pouco 
dissímel). O trecho da alternativa D é: “Sem dúvida, é a segunda camada que nos foi dada [...] ao ver a luz do mundo.”. 
Sugere-se como tradução: Ao nascer, a pátria é, com certeza, a segunda camada que nos é atribuída. Nota-se que o 
sentido foi mantido por meio de sinônimos (sem dúvida = com certeza; segunda camada que nos foi dada = segunda 
camada que nos é atribuída; ao ver a luz do mundo = ao nascer).  A análise de cada uma das alternativas revela que o 
sentido do trecho do texto não foi mantido apenas na alternativa B, sendo esta a única alternativa que atende ao 
comando desta questão. Portanto, o gabarito preliminar deve ser alterado para a alternativa B.  
 
Fontes: 

 ANTUNES. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

 FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a alternativa em que o sintagma destacado não seja o sujeito 
do verbo. Na alternativa A: “Eu sou Leandro [...]”, destaca-se o sintagma “Leandro”. Nota-se que o verbo é “sou”. 
Pergunta-se: quem “sou”? “eu”. O sujeito do verbo não é o sintagma destacado, mas sim o pronome “eu” que 
antecede ao verbo. Na alternativa B: “Nem toda Letícia é feliz”, destaca-se o sintagma “nem toda Letícia”. Nota-se 
que o verbo é “é”. Pergunta-se: quem “é”? “nem toda Letícia”. O sujeito do verbo é o sintagma destacado. Na 
alternativa C:  “Nosso nome nos antecede […]”, destaca-se o sintagma “nosso nome”. Nota-se que o verbo é 
“antecede”. Pregunta-se: quem “antecede”? “nosso nome”. O sintagma destacado é o sujeito do verbo. Na alternativa 
D: “[…] o menino Gabriel recebe o indicativo […]”, desta-se o sintagma “o menino Gabriel”. Nota-se que o verbo é 
“rebece”. Pregunta-se: quem “recebe”? “o menino Gabriel”. O sujeito do verbo é o sintagma destacado. Essa análise 
revela que apenas a alternativa A atende ao comando desta questão. Sendo assim, o gabarito preliminar está correto 
e deve ser mantido.  
 
Fontes: 

 ANTUNES. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

 CEGALLA. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 2010. 

 FERREIRA, M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011. 

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a alternativa que esteja de acordo com o texto. Na alternativa 
A, afirma-se que Marcelo estava almoçando, quando o telefone tocou. Esta informação está errada, comprovada neste 
trecho do texto: “É que estou jantando”. Na alternativa B, afirma-se que Marcelo gosta muito de ser entrevista por 
acadêmicos. Esta afirmação não se comprova no texto, porque Marcelo tem muito trabalho e fica complicado atender 
a demanda de acadêmicos que estudam suas obras (“Cara, não fica chateado, mas é a quinta pessoa que liga nessa 
semana pedindo, e não vai dar. Fim de ano, é sempre assim, um monte de estudantes liga, e tenho minha rotina, eu 
trabalho muito, não é pessoal, vê se me entende.”). Na alternativa C, afirma-se que Marcelo era chamado de Cariri 
quando morava em Santos. Esta afirmação está correta, como se comprova nestes trechos do texto: “Cariri” / “Não 
era seu apelido em Santos?” / “Como você sabe?” / “Pesquisei. Apelido louco. Por que te deram esse apelido?”. Na 
alternativa D, afirma-se que Marcelo é um escritor que publicou apenas o livro “Feliz Ano Passado”. Esta afirmação 
não está de acordo com o texto: “Como que livro, o seu livro!” / “Qual deles?”. Essa análise revela que apenas o que 
se afirma na alternativa C está de acordo com o texto, logo, somente esta alternativa atende ao comando desta 
questão. Sendo assim, o gabarito preliminar está correto e deve ser mantido.  
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Fontes: 

 ANTUNES, Irandé. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola, 2010.  

 VAL, Maria das Graças Costa. Redação e textualidade. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

 
 
 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a alternativa onde se reconhece corretamente a relação de 
sentido explicitada pelo termo destacado. Nota-se que a conjunção “mas” foi usada para introduzir uma explicação à 
informação anterior (no caso, a informação “não fica chateado”, que é tida como pressuposto pelo locutor Marcelo), 
podendo ser substituída por outra conjunção com o mesmo valor semântico, como a conjunção “porque”, por 
exemplo (Cara, não fica chateado, porque [você] é a quinta pessoa que me liga nessa semana me pedindo, e não vai 
dar). Sendo assim, o gabarito preliminar deve ser alterado para a alternativa C.  
 

Fontes: 

 ANTUNES. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

 CEGALLA. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 2010. 

 FERREIRA, M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011. 

 

 
 
 

Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a alternativa em que se faz uma afirmação correta a respeito 
da linguagem utilizada pelos personagens no texto. Nota-se que tanto a alternativa C (“Ambos utilizam uma linguagem 
com a presença de gírias”), quanto a alternativa D (“O estudante se utiliza da informalidade, a fim de se aproximar de 
Marcelo”) atendem ao comando desta questão. Sendo assim, a questão deve ser anulada.   
 

Fontes: 

 ANTUNES, Irandé. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

 _____. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola, 2010.  

 VAL, Maria das Graças Costa. Redação e textualidade. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 

 
 
 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita que sejam julgadas em verdadeiras ou falsas as afirmações em relação à tirinha, não 
exigindo nenhuma análise contextual que extrapole o texto, ou seja, que faça referência ao contexto de publicação. 
Solicita-se apenas que as afirmações sejam analisadas com base no texto, já que não se evidenciou nenhuma 
informação relacionada ao contexto em que a tirinha foi publicada. Na primeira afirmação, sugere-se que “a palavra 
‘anonimato’ é um indício de que, na internet, as pessoas não precisam revelar suas identidades”. Esta afirmação é 
verdadeira, já que anonimato significa condição, atributo, do que é anônimo, ou seja, aquele que não revela seu nome. 
Na segunda afirmação, sugere-se que “na tirinha, o cartunista explora concretamente a extensão de sentido do verbo 
‘navegar’, no contexto tecnológico”. Esta afirmação também é verdadeira, já que o personagem aparece boiando no 
mar. Na terceira afirmação, sugere-se que “o personagem da tirinha se oculta no segundo quadrinho, sugerido que 
outras pessoas também podem estar navegando pela internet do mesmo modo”. Esta afirmação também está correta, 
já que não é possível ver o personagem no segundo quadro, mas ele continua presente, observando a superfície, por 
meio de um periscópio. Nota-se ainda que é o mesmo personagem do primeiro quadro que se oculta, porque, só há 
referência a outro personagem no terceiro quadro, quando o personagem diz “Não é o Obama”, ou seja, ele sugere 
estar vendo outra pessoa na superfície da água. Essa análise revela que todas as afirmações são verdadeiras, portanto, 
apenas a alternativa A atende ao comando desta questão. Sendo assim, o gabarito preliminar está correto e deve ser 
mantido. 
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Fontes: 

 ANTUNES, Irandé. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola, 2010.  

 VAL, Maria das Graças Costa. Redação e textualidade. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a alternativa onde o que se afirma sobre a frase do enunciado, 
do ponto de vista morfossintático, não esteja correto. Na alternativa A, afirma-se que “há uma expressão que indica 
lugar.”. Esta afirmação é verdadeira, já que, na frase, há esta locução adverbial: “nos mares da internet”, a qual indica 
“lugar”. Na alternativa B, afirma-se que “A expressão ‘de anonimato’ caracteriza o substantivo ‘dia’.”. Esta afirmação 
também está correta, tendo em vista que “de anonimato” desempenha a função de adjunto adnominal, 
restringindo/caracterizando o significado do substantivo “dia”. Na alternativa C, afirma-se que “trata-se de uma frase 
nominal, porque não há presença de verbo”. Esta afirmação também está correta, tendo em vista a ausência de verbo 
na frase do enunciado. Nota-se ainda que o conceito de oração, de acordo com a sintaxe, se aplica apenas a frases em 
que haja verbo, ou seja, para uma frase ser considerada, do ponto de vista sintático, como oração, o pressuposto 
básico é a presença de pelo menos um verbo.  Na alternativa D, afirma-se que “a palavra ‘mais’ é uma conjunção e 
expressa sentido de oposição”. Esta afirmativa está incorreta, já que a palavra “mais” é dicionarizada como advérbio 
e indica intensidade. Essa análise revela que apenas a alternativa D atende ao comando desta questão. 
 

Fontes: 

 ANTUNES. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

 CEGALLA. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 2010. 

 FERREIRA, M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011. 

 

 
 
 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão não fere o instrumento convocatório, pois o tema abordado na questão está fixado no conteúdo 
programático do Edital, mais especificamente no tema “Constituição da República Federativa do Brasil de 1988/ 1.5 
Do Poder Legislativo.” 
Também não assiste razão aos argumentos de que a questão possui mais de uma resposta correta, sendo certo que 
somente a alternativa D, atende ao comando proposto pelo enunciado da questão. Deve-se esclarece que a o 
enunciado da questão foi claro ao estabelecer que o candidato deveria marcar a alternativa incorreta de acordo com 
a Constituição Federal. Assim, imperioso esclarece que a alternativa C é uma afirmativa correta a luz da Constituição, 
uma vez que reproduz a literalidade do art. 53 e seu parágrafo 1º, vejamos:  
Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.  
§ 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo 
Tribunal Federal.      
Desta forma, os recursos são improcedentes, mantendo-se o gabarito preliminarmente divulgado. 
 
Fontes:  

 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

 
 

 
 
 

Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Compulsando o edital, tem-se no “Anexo I - 2- Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989 (com as alterações 
introduzidas pelas Emendas Constitucionais). 2.1 Dos Servidores Públicos;”  
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E analisando a Constituição do Estado de Minas Gerais, percebe-se que, na Seção V ela trata dos Servidores Públicos, 
enquanto na Seção VI, trata dos Militares do Estado. É sabido a discussão doutrinária sobre a natureza jurídica do 
vínculo dos Militares do Estado. No entanto, a opção legislativa foi a de abordar o tema em Seção diversa daquela dos 
servidores públicos. Especialmente se levarmos em conta as mudanças promovidas pelo art. 4º da EC 40/2000: “art. 
4º – A Subseção III da Seção V do Capítulo I do Título III da Constituição do Estado, integrada pelo art. 39, passa a 
vigorar como Seção VI, com a denominação “Dos Militares do Estado”, passando as Seções VI, “Dos Serviços Públicos”, 
e VII, “Da Regionalização”, a Seções VII e VIII, respectivamente.” E, no âmbito federal, após a EC 18/98. Assim, 
entendendo que o tema cobrado encontra-se fora do conteúdo exigido pelo edital, é o caso de se anular a questão.  
 
Fontes:  

 Edital 

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De Lei Estadual n. 869, de 5 de julho de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais), a 
alternativa “B” é a única incorreta, pois em desacordo com o §2º do art. 87. A alternativa “A” está correta, pois de 
acordo com o caput do art. 87. A alternativa “C” está correta, pois de acordo com o art. 91. E a alternativa “D” está 
correta, pois de acordo com o art. 90. Com a devida vênia ao recurso, esta última não é restritiva. Ela não limita a 
vedação de cumulação de tempo. Ela contém uma afirmativa e esta afirmativa está correta.      
 
Fontes:  

 Lei Estadual n.º 869/52 

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Lei Complementar n.º 59 de 19/01/2001 estabelece diferenciação entre os requisitos para a criação da comarca e 
para a instalação da comarca (art. 5º). Apenas a alternativa “C” indica requisito para instalação, como exigido pelo 
enunciado da questão (art. 5º, II). Os demais, tratam dos requisitos para a criação da comarca (art. 5º, I).  
 
Fontes:  

 Lei Complementar n.º 59 de 19/01/2001 

 
 
 
 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
O recorrente sustenta que foi cobrado assunto que extrapola o conteúdo programático. O edital previu a temática 10 
- “Noções básicas de Direito Penal Militar” o que comporta plenamente o raciocínio solicitado de distinção entre 
aquele e o Direito Penal comum, no que tange aos tipos de penalidades cabíveis. Todavia, o edital apresentou uma 
delimitação da temática, restringindo o tópico em 10.1 “conceito de Direito Penal Militar” e 10.2 “fontes do Direito 
Penal Militar” e, sob este aspecto, assiste razão ao recorrente quanto ao argumento de que o enunciado exorbita o 
conteúdo programático. A questão solicitou conhecimento sobre a interpretação da aplicação de penas no Direito 
Penal Militar. Nesse sentido, opina-se pela PROCEDÊNCIA do recurso e anulação da questão, atribuindo-se a 
pontuação a todos os candidatos.  
 
Fontes:  

 Conteúdo Programático – Noções de Direito Penal: conceito e fontes. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão compreende temática prevista no conteúdo programático, conforme itens 7 e 8 de Noções de Direito. O 
objetivo da questão é aferir o raciocínio interpretativo do candidato e não apenas a letra fria da norma. O enunciado 
deixa claro que o objeto licitado tem “todos os elementos objetivos para definição do padrão de desempenho e 
qualidade” além de possuir “especificações usuais de mercado”. Tais apontamentos definem o que se define na 
legislação como “bens e serviços comuns”. A assertiva “A” é falsa, pois a Lei n. 8.666/93 define em seus conceitos 
iniciais, art. 6º, que a contratação de grande vulto é aquela que ultrapassa R$ 82.500.000,00 (25 vezes o limite de 
concorrência para obras e serviços de engenharia). A assertiva “B” é verdadeira, pois uma das alterações elementares 
do novo sistema de licitação é o foco na responsabilização do agente público. Assim, a norma não prevê a tradicional 
comissão de licitação e sim a figura do “agente de contratação”. A Lei n. 14.133/21 trata do tema em seus conceitos 
iniciais, conforme art. 6º, inciso LX e art. 8º. A assertiva “C” é verdadeira, posto que a Lei n. 14.133/21 prevê a 
manutenção da vigência das leis anteriores por um período de 2 anos. A expressão “além de”, tem o significado de 
“igualmente”, “também”, “do mesmo modo” e está semanticamente ligada ao termo “poderia optar” o que deixa 
plenamente claro que se trata da escolha de uma ou outra norma. A assertiva “D” é verdadeira, pois se deve dar 
preferência ao pregão na modalidade eletrônica, conforme art. 17, § 2º. Essa é uma diretriz basilar da lei, 
especialmente pela criação do Portal Nacional de Contratações Públicas. O Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o 
Poder Executivo são órgãos do Ente Federativo e, por essa razão, não possuem personalidade jurídica. Nesse sentido, 
o contratante é o Estado Alfa, ainda que por intermédio da unidade administrativa. Recurso improcedente. Gabarito 
oficial mantido. 
 
Fontes:  

 Lei n. 8.666/93, Lei n. 14.133/21  

 TCU, Acórdão 1.046/2014 – “A complexidade do serviço não é o fator decisivo para inseri-lo, ou não, no 

conceito de ‘serviço, comum’, mas sim o domínio do mercado sobre o objeto licitado”.  

 
 
 
 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
O recorrente sustenta que foi cobrado assunto que extrapola o conteúdo programático. O edital previu a temática 10 
- “Noções básicas de Direito Penal Militar” o que comporta plenamente o raciocínio solicitado de distinção entre 
aquele e o Direito Penal comum, no que tange aos tipos de penalidades cabíveis. Todavia, o edital apresentou uma 
delimitação da temática, restringindo o tópico em 10.1 “conceito de Direito Penal Militar” e 10.2 “fontes do Direito 
Penal Militar” e, sob este aspecto, assiste razão ao recorrente quanto ao argumento de que o enunciado exorbita o 
conteúdo programático, visto que cobrou interpretação jurisprudencial do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais 
abrangendo a temática de principiologia do Direito Penal Militar. Nesse sentido, opina-se pela PROCEDÊNCIA do 
recurso e anulação da questão, atribuindo-se a pontuação a todos os candidatos.  
 
Fontes:  

 Conteúdo Programático – Noções de Direito Penal: conceito e fontes. 

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão compreende temática prevista no conteúdo programático, conforme itens 7 e 8 de Noções de Direito. O 
objetivo da questão é aferir o raciocínio interpretativo do candidato e não apenas a letra fria da norma. O enunciado 
traz uma comparação de conceitos elementares relativos ao item 7.3 do edital “modalidades, limites e dispensa” A 
nova lei de licitações estabelece, expressamente que é dispensável a licitação, até o valor de R$ 100.000,00, para 
obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos automotores, conforme art. 75 da Lei n. 14.133/21. Nesse 
sentido, a assertiva “A” é falsa, pois tanto na Lei n. 8.666/93, quanto na nova lei, as hipóteses de dispensa são 
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“taxativas”. A assertiva “B” é verdadeira, pois reflete o exato teor da do art. 75, I da lei. A assertiva “C” é falsa, pois 
não há qualquer tipo de hipótese de dispensa que se confunda com as hipóteses de inexigibilidade. Este é um conceito 
basilar de licitações: inexigibilidade de licitação e dispensa são institutos plenamente distintos. Ademais, no art. 24 da 
Lei 8.666/93, que trata dos casos de dispensa, não há expressa menção aos serviços de manutenção de veículos, sendo 
esta uma inovação da nova lei de lictações. A assertiva “D” é falsa, pois os limites de dispensa, para a aquisição de 
baixo valor está atrelada ao valor da modalidade convite. Recurso improcedente. Gabarito oficial mantido. 
 
Fontes:  

 Lei n. 8.666/93, Lei n. 14.133/21  

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão orienta que, entre duas planilhas de uma pasta de trabalho, uma célula presente em uma será multiplicada 
à mais de uma da outra. Para tal é necessária a utilização de dois recursos: referência absoluta (com uso do cifrão) e 
vínculo entre planilhas (por meio da referência ao nome da planilha).  
A expressão que corresponde a resposta correta é construída em cinco etapas: 

 Sinal de igualdade, indicando início do cálculo ( = ); 

 Referência à célula presente em planilha externa à planilha onde a expressão será inserida (Plan1!B2); 

 Referência absoluta sobre a célula citada acima, por meio do uso de cifrão (Plan1!$B$2), a fim de que não 
mude mesmo com o uso da alça de preenchimento; 

 Inserção do caractere de multiplicação ( * ); 

 ´Referência simples à primeira célula do intervalo mencionado no enunciado (C2), para que sua referência na 
expressão alterne conforme o percurso do uso da alça de preenchimento. 

Mesmo diante do item alegado como incorreto, durante a realização da prova, o candidato só poderia concluir que a 
alternativa correta é àquela prevista na elaboração da questão. Ainda que opte por alternativa incorreta, a escolha 
não se daria em função de “Erro de valor”, “Referência circular” ou qualquer outro, a não ser pela ausência de 
referência absoluta ou sua alocação de maneira incorreta.  
Tanto o enunciado quanto a resposta à questão são válidos, visto que a questão também é clara ao instruir que a 
célula B2 de Plan1 comporá a fórmula que multiplicará cada uma das células do intervalo de C2 a C7 em Plan2, onde 
os resultados serão dispostos paralelamente a este intervalo. O objetivo da questão é a utilização da alça de 
preenchimento, que faz uso do recurso de referência (absoluta ou relativa) para prosseguir o cálculo a partir de uma 
fórmula inicial. Para efetuar cálculo de apenas uma célula (referência absoluta) associada à várias outras (referência 
relativa), é necessário fixar a primeira por meio do uso de Cifrão ($). Desta forma, a única resposta correta é 
=Plan1!$B$2*C2. 
 
Fontes: 

 https://support.microsoft.com/pt-br/office/alternar-entre-referências-relativas-absolutas-e-mistas-
dfec08cd-ae65-4f56-839e-5f0d8d0baca9 

 https://support.microsoft.com/pt-br/office/criar-uma-referência-externa-link-para-um-intervalo-de-células-
em-outra-workbook-c98d1803-dd75-4668-ac6a-d7cca2a9b95f 

 
 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Alguns autores divergem quanto a nomenclatura de elementos da Tecnologia da Informação. Segundo MAZIERO 
(2019), “Um tipo de arquivo de uso muito frequente é o arquivo de texto puro (ou plain text). Esse tipo de arquivo é 
usado para armazenar informações textuais simples, como códigos-fonte de programas, arquivos de configuração, 
páginas HTML, dados em XML, etc.”. Desta forma, a partir desta outra fonte, contexto da questão, no que diz respeito 
ao uso da expressão “tipo de arquivo”, se mantém correto. 
Desta forma, a única resposta que satisfaz a questão é a que contém a seguinte resposta:  
O ajuste do tamanho dos ícones no Windows 10 pode ser realizado por meio do atalho “Alt + Roda do mouse”. 
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Fontes: 

 MAZIERO, Carlos. Sistemas Operacionais: conceitos e mecanismos. P.282. Disponível em 

<http://wiki.inf.ufpr.br/maziero/lib/exe/fetch.php?media=socm:socm-22.pdf>. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita a identificação da alternativa que explica corretamente o sentido da palavra 
“camadas”, utilizada no título do texto, ou seja, o comando da questão deixa evidente que o significado da palavra em 
questão deve ser analisado apenas no contexto do texto. Na alternativa A, sugere-se que essa palavra se refere à 
“essência existencial de cada indivíduo”. Essa interpretação não está de acordo com o texto, já que a palavra 
“essência” significa aquilo que caracteriza, da forma mais básica, um ser, ou seja, está desvinculada da noção de 
arbitrariedade desenvolvida no texto. Na alternativa B, sugere-se que essa palavra se refere a “porções de matéria 
física que constituem cada ser”. Essa interpretação não se confirma no texto, porque a palavra “camadas” não se 
refere a elementos concretos, como “porções de matéria física”, embora esse seja um dos significados possíveis desse 
substantivo em outros contextos. Na alternativa C, sugere-se que essa palavra se refere a “substâncias concretas 
intrínsecas a todas as pessoas”. Essa interpretação também não se confirma no texto, já que o sentido desse 
substantivo é abstrato, conforme explicado anteriormente. Na alternativa D, sugere-se que essa palavra se refere a 
“partes não lógicas que constroem a identidade dos indivíduos”. Essa interpretação, por outro lado, se confirma no 
texto, já que o autor expõe, no fragmento do texto selecionado para análise, dois aspectos que definem 
arbitrariamente cada indivíduo, no caso, o nome e a nacionalidade. Depois dessa análise, conclui-se que apenas a 
alternativa D atende ao comando desta questão, sendo assim, o gabarito preliminar está correto e deve ser mantido. 
 
Fontes: 

 ANTUNES. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

 FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a alternativa em que o sentido do trecho do texto não esteja 
traduzido corretamente. O trecho da alternativa A é: “Uma entidade nacional que, supostamente, será sua pátria 
[...].”. Sugere-se como tradução: Por suposição, uma extensão territorial que será seu país. Nota-se que o sentido foi 
mantido por meio do uso de sinônimos que estão adequados ao contexto (entidade nacional = extensão territorial; 
supostamente = por suposição; será sua pátria = será seu país). O trecho da alternativa B é: “Por mais limitada que 
seja no futuro, a menina assinará Sofia […].”. Sugere-se como tradução: Ao receber o nome de Sofia, uma criança é 
predestinada a ser inteligente. Nota-se que o sentido é oposto ao do trecho citado nesta alternativa, porque nomear 
a criança de Sofia não significa que ela será inteligente. O trecho da alternativa C é: “Conheci um Adamastor que pouca 
similitude guardava com o gigante de Camões.”. Sugere-se como tradução: O Adamastor que conheci era um pouco 
dissímil ao gigante de Camões. Nota-se que o sentido também foi mantido por sinônimo (pouca similitude = um pouco 
dissímel). O trecho da alternativa D é: “Sem dúvida, é a segunda camada que nos foi dada [...] ao ver a luz do mundo.”. 
Sugere-se como tradução: Ao nascer, a pátria é, com certeza, a segunda camada que nos é atribuída. Nota-se que o 
sentido foi mantido por meio de sinônimos (sem dúvida = com certeza; segunda camada que nos foi dada = segunda 
camada que nos é atribuída; ao ver a luz do mundo = ao nascer).  A análise de cada uma das alternativas revela que o 
sentido do trecho do texto não foi mantido apenas na alternativa B, sendo esta a única alternativa que atende ao 
comando desta questão. Portanto, o gabarito preliminar deve ser alterado para a alternativa B.  
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Fontes: 

 ANTUNES. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

 FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

5 21 15 7 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a alternativa em que o referente indicado para o pronome 
destacado, utilizado como recurso de substituição gramatical, esteja incorreto. Na alternativa A: “[...] eu já o declarei”, 
destaca-se o pronome “o” e sugere-se que esse pronome retoma o adjetivo “brasileiro”. Nota-se, no entanto, que o 
pronome em questão retoma a expressão “meu coração” (“Meu coração é brasileiro eu já o declarei” = eu já declarei 
meu coração [ser brasileiro]). Na alternativa B: “[…] havia um nome e um sobrenome esperando-o”, destaca-se o 
pronome “o” e sugere-se que esse pronome retoma o termo “você”. Nota-se que o referente sugerido para o pronome 
em questão está correto (“Quando você nasceu, havia um nome e um sobrenome esperando-o” = esperando você). 
Na alternativa C: “[...] respeitando ou não o terreno que as recebe”, destaca-se o pronome “as” e sugere-se que esse 
pronome retoma “linhas imaginárias”. Nota-se que o referente sugerido para o pronome em questão está correto 
(”Fronteiras traçadas ao longo da história com linhas imaginárias, respeitando ou não o terreno que as recebe” = 
respeitando ou não o terreno [que] recebe as linhas imaginárias). Na alternativa D: “Uma decisão aleatória que fala 
muito dos desejos e projeções dos país […]”, destaca-se o pronome “que” e sugere-se que ele retoma a expressão 
“decisão aleatória”. Nota-se que o referente sugerido para o pronome em questão está correto (“Uma decisão 
aleatória que fala muito dos desejos e projeções dos pais […]” = decisão aleatória fala muito dos desejos e projeções 
dos pais). Essa análise revela que apenas a alternativa A atende ao comando desta questão, sendo assim, o gabarito 
preliminar está correto e deve ser mantido.  
 
Fontes: 

 ANTUNES. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

 CEGALLA. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 2010. 

 FERREIRA, M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

6 22 12 1 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a alternativa em que o sintagma destacado não seja o sujeito 
do verbo. Na alternativa A: “Eu sou Leandro [...]”, destaca-se o sintagma “Leandro”. Nota-se que o verbo é “sou”. 
Pergunta-se: quem “sou”? “eu”. O sujeito do verbo não é o sintagma destacado, mas sim o pronome “eu” que 
antecede ao verbo. Na alternativa B: “Nem toda Letícia é feliz”, destaca-se o sintagma “nem toda Letícia”. Nota-se 
que o verbo é “é”. Pergunta-se: quem “é”? “nem toda Letícia”. O sujeito do verbo é o sintagma destacado. Na 
alternativa C:  “Nosso nome nos antecede […]”, destaca-se o sintagma “nosso nome”. Nota-se que o verbo é 
“antecede”. Pregunta-se: quem “antecede”? “nosso nome”. O sintagma destacado é o sujeito do verbo. Na alternativa 
D: “[…] o menino Gabriel recebe o indicativo […]”, desta-se o sintagma “o menino Gabriel”. Nota-se que o verbo é 
“rebece”. Pregunta-se: quem “recebe”? “o menino Gabriel”. O sujeito do verbo é o sintagma destacado. Essa análise 
revela que apenas a alternativa A atende ao comando desta questão, já que o comando solicita a identificação do 
sintagma que desempenha a função sintática de sujeito da oração, e não apenas do núcleo do sujeito da oração. Sendo 
assim, o gabarito preliminar está correto e deve ser mantido.  
 
Fontes: 

 ANTUNES. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

 CEGALLA. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 2010. 

 FERREIRA, M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

7 17 16 2 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a alternativa onde a substituição do sintagma destacado pelo 
sugerido entre parênteses provoca alteração na forma verbal. Na alternativa A:  destaca-se “as meninas”, sintagma 
que desempenha a função de sujeito do verbo “assinará”. Sugere-se a substituição por “as meninas”. Essa substituição 
provoca alteração na forma verbal, já que o sintagma sugerido está no plural, diferentemente do sintagma da oração 
retirada do texto que está no singular (A menina assinará Sofia = As meninas assinarão Sofia). Na alternativa B: destaca-
se o sintagma “aleatório” que desempenha a função de predicativo do sujeito, sendo assim, a alteração de número do 
singular para o plural não provoca alteração na forma verbal (O nome é, como todo signo, arbitrário = O nome é, como 
todos os signos, arbitrário). Na alternativa C: destaca-se o sintagma “nos documentos”, que desempenha a função de 
objeto indireto, logo, a substituição por um sintagma no singular não provoca alternação na forma verbal (A segunda 
camada constará nos documentos = A segunda camada constará na identidade). Na alternativa D: destaca-se o 
sintagma “nenhum traço”, o qual desempenha a função de objeto direto, logo, a substituição por um sintagma no 
mesmo número singular não provoca alteração na forma verbal (e não aguardou nenhum traço de personalidade = e 
não aguardou nenhuma linha de personalidade). Essa análise revela que apenas a alternativa A atende ao comando 
desta questão, já que apenas nessa alternativa o sintagma destacado desempenha a função de sujeito da oração, o 
qual, de acordo com o princípio básico da concordância verbal, deve concordar em número (singular/plural) com o 
verbo a que está relacionado. Nas demais alternativas, a substituição dos sintagmas destacados não implica alteração 
na forma verbal para manutenção do princípio básico da concordância verbal. Sendo assim, o gabarito preliminar está 
correto e deve ser mantido.   
 
Fontes: 

 ANTUNES. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

 CEGALLA. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 2010. 

 FERREIRA, M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

8 10 1 21 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita que sejam identificadas as afirmações corretas sobre o texto. Em I, afirma-se que 
“as aspas foram usadas para sinalizar as falas dos personagens”. Esta afirmação está correta, já que ao longo de todo 
o diálogo, as falas são introduzidas e finalizadas com aspas. Nota-se também que o uso de aspas com outra função 
dentro do texto não torna essa afirmação incorreta, porque comprova-se no texto o uso das aspas para sinalizar as 
falas dos personagens e a afirmação não diz que elas foram utilizadas apenas com essa função. Em II, afirma-se que “a 
história do texto começa quando Marcelo atende ao telefonema de seu amigo”. Esta afirmação não está correta, 
porque a pessoa que liga para Marcelo não é seu amigo, mas sim um desconhecido. Em III, afirma-se que “o texto é 
narrado em 1° pessoa e se desenvolve na estrutura de diálogo entre dois personagens”. Esta afirmação está correta, 
já que, no primeiro parágrafo, o narrador diz “atendo o telefone e”. Nota-se a presença do verbo na primeira pessoa, 
o que indica o foco narrativo na primeira pessoa do discurso. Depois, todo o texto se desenvolve na estrutura de 
diálogo entre o narrador e o estudante que liga para ele. Essa análise revela que está correto apenas o que se afirma 
em I e III, logo, o gabarito preliminar está correto e deve ser mantido.   
 
Fontes: 

 ANTUNES, Irandé. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola, 2010.  

 VAL, Maria das Graças Costa. Redação e textualidade. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 
 
 



 

64 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

9 16 5 19 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a alternativa que esteja de acordo com o texto. Na alternativa 
A, afirma-se que Marcelo estava almoçando, quando o telefone tocou. Esta informação está errada, comprovada neste 
trecho do texto: “É que estou jantando”. Na alternativa B, afirma-se que Marcelo gosta muito de ser entrevista por 
acadêmicos. Esta afirmação não se comprova no texto, porque Marcelo tem muito trabalho e fica complicado atender 
a demanda de acadêmicos que estudam suas obras (“Cara, não fica chateado, mas é a quinta pessoa que liga nessa 
semana pedindo, e não vai dar. Fim de ano, é sempre assim, um monte de estudantes liga, e tenho minha rotina, eu 
trabalho muito, não é pessoal, vê se me entende.”). Na alternativa C, afirma-se que Marcelo era chamado de Cariri 
quando morava em Santos. Esta afirmação está correta, como se comprova nestes trechos do texto: “Cariri” / “Não 
era seu apelido em Santos?” / “Como você sabe?” / “Pesquisei. Apelido louco. Por que te deram esse apelido?”. Na 
alternativa D, afirma-se que Marcelo é um escritor que publicou apenas o livro “Feliz Ano Passado”. Esta afirmação 
não está de acordo com o texto: “Como que livro, o seu livro!” / “Qual deles?”. Essa análise revela que apenas o que 
se afirma na alternativa C está de acordo com o texto, logo, somente esta alternativa atende ao comando desta 
questão. Sendo assim, o gabarito preliminar está correto e deve ser mantido.  
 

Fontes: 

 ANTUNES, Irandé. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola, 2010.  

 VAL, Maria das Graças Costa. Redação e textualidade. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

11 15 2 23 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a alternativa em que se sugere uma palavra que possa 
substituir a palavra “descolar”, sem prejudicar o sentido do trecho. Na alternativa A, sugere-se a palavra “acertar”, a 
qual não se aplica ao contexto, tendo em vista que a dificuldade estava em encontrar o número de Marcelo, não em 
discá-lo corretamente. Na alternativa B, sugere-se a palavra “entrever”, que significa, de modo geral, ver com 
dificuldade, de modo confuso (entre + ver), ou seja, também não se aplica ao contexto. Na alternativa C, sugere-se a 
palavra “descobrir”. Esta palavra pode substituir a palavra “descolar” sem prejudicar o sentido do trecho, já que a o 
personagem indica que foi difícil conseguir o número do telefone de Marcelo. Na alternativa D, sugere-se a palavra 
“aproveitar”, a qual também não se aplica ao contexto em que foi usada a gíria “descolar”. Essa análise revela que 
apenas a palavra sugerida na alternativa C atende ao comando desta questão. Sendo assim o gabarito preliminar está 
correto e deve ser mantido.  
 
Fontes: 

 ANTUNES, Irandé. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

 _____. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola, 2010.  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Versão digital.  

 FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 VAL, Maria das Graças Costa. Redação e textualidade. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 11 6 24 

 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a alternativa onde se reconhece corretamente a relação de 
sentido explicitada pelo termo destacado. Nota-se que a conjunção “mas” foi usada para introduzir uma explicação à 
informação anterior (no caso, a informação “não fica chateado”, que é tida como pressuposto pelo locutor Marcelo), 
podendo ser substituída por outra conjunção com o mesmo valor semântico, como a conjunção “porque”, por 
exemplo (Cara, não fica chateado, porque [você] é a quinta pessoa que me liga nessa semana me pedindo, e não vai 
dar). Sendo assim, o gabarito preliminar deve ser alterado para a alternativa C.  
 
Fontes: 

 ANTUNES. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

 CEGALLA. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 2010. 

 FERREIRA, M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

13 12 7 25 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a relação de sentido que a segunda oração estabelece com a 
primeira oração. Nota-se que a segunda oração (“temos muita coisa em comum”) é a causa para ao que é afirmado 
na primeira oração (A gente tem que se conhecer), porque é o motivo, ou seja, a justificativa do estudante para 
conhecer Marcelo (a gente tem que se conhecer porque temos muita coisa em comum). Sendo assim, apenas a 
alternativa A atende ao comando desta questão, haja vista que as demais relações de sentido sugeridas nas 
alternativas B, C e D são incompatíveis com a relação de sentido estabelecida entre as informações: A gente tem que 
se conhecer e temos muita coisa em comum (adição); a gente tem que se conhecer a fim de ter muita coisa em comum 
(finalidade); a gente tem que se conhecer, por isso temos muita coisa em comum (consequência). Sendo assim, o 
gabarito preliminar está correto e deve ser mantido.   
 
Fontes: 

 ANTUNES. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

 CEGALLA. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 2010. 

 FERREIRA, M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

14 13 4 20 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a alternativa em que se faz uma afirmação correta a respeito 
da linguagem utilizada pelos personagens no texto. Nota-se que tanto a alternativa C (“Ambos utilizam uma linguagem 
com a presença de gírias”), quanto a alternativa D (“O estudante se utiliza da informalidade, a fim de se aproximar de 
Marcelo”) atendem ao comando desta questão. Sendo assim, a questão deve ser anulada.   
 
Fontes: 

 ANTUNES, Irandé. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

 _____. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola, 2010.  

 VAL, Maria das Graças Costa. Redação e textualidade. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

15 24 8 9 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita que sejam julgadas em verdadeiras ou falsas as afirmações em relação à tirinha, não 
exigindo nenhuma análise contextual que extrapole o texto, ou seja, que faça referência ao contexto de publicação. 
Solicita-se apenas que as afirmações sejam analisadas com base no texto, já que não se evidenciou nenhuma 
informação relacionada ao contexto em que a tirinha foi publicada. Na primeira afirmação, sugere-se que “a palavra 
‘anonimato’ é um indício de que, na internet, as pessoas não precisam revelar suas identidades”. Esta afirmação é 
verdadeira, já que anonimato significa condição, atributo, do que é anônimo, ou seja, aquele que não revela seu nome. 
Na segunda afirmação, sugere-se que “na tirinha, o cartunista explora concretamente a extensão de sentido do verbo 
‘navegar’, no contexto tecnológico”. Esta afirmação também é verdadeira, já que o personagem aparece boiando no 
mar. Na terceira afirmação, sugere-se que “o personagem da tirinha se oculta no segundo quadrinho, sugerido que 
outras pessoas também podem estar navegando pela internet do mesmo modo”. Esta afirmação também está correta, 
já que não é possível ver o personagem no segundo quadro, mas ele continua presente, observando a superfície, por 
meio de um periscópio. Nota-se ainda que é o mesmo personagem do primeiro quadro que se oculta, porque, só há 
referência a outro personagem no terceiro quadro, quando o personagem diz “Não é o Obama”, ou seja, ele sugere 
estar vendo outra pessoa na superfície da água. Essa análise revela que todas as afirmações são verdadeiras, portanto, 
apenas a alternativa A atende ao comando desta questão. Sendo assim, o gabarito preliminar está correto e deve ser 
mantido. 
 
Fontes: 

 ANTUNES, Irandé. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola, 2010.  

 VAL, Maria das Graças Costa. Redação e textualidade. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

16 25 9 8 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a alternativa onde o que se afirma sobre a frase do enunciado, 
do ponto de vista morfossintático, não esteja correto. Na alternativa A, afirma-se que “há uma expressão que indica 
lugar.”. Esta afirmação é verdadeira, já que, na frase, há esta locução adverbial: “nos mares da internet”, a qual indica 
“lugar”. Na alternativa B, afirma-se que “A expressão ‘de anonimato’ caracteriza o substantivo ‘dia’.”. Esta afirmação 
também está correta, tendo em vista que “de anonimato” desempenha a função de adjunto adnominal, 
restringindo/caracterizando o significado do substantivo “dia”. Na alternativa C, afirma-se que “trata-se de uma frase 
nominal, porque não há presença de verbo”. Esta afirmação também está correta, tendo em vista a ausência de verbo 
na frase do enunciado. Nota-se ainda que o conceito de oração, de acordo com a sintaxe, se aplica apenas a frases em 
que haja verbo, ou seja, para uma frase ser considerada, do ponto de vista sintático, como oração, o pressuposto 
básico é a presença de pelo menos um verbo.  Na alternativa D, afirma-se que “a palavra ‘mais’ é uma conjunção e 
expressa sentido de oposição”. Esta afirmativa está incorreta, já que a palavra “mais” é dicionarizada como advérbio 
e indica intensidade. Essa análise revela que apenas a alternativa D atende ao comando desta questão. 
 
Fontes: 

 ANTUNES. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

 CEGALLA. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 2010. 

 FERREIRA, M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011. 

 
 
 
 
 



 

67 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

17 1 25 10 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a alternativa em que esteja a tese defendida no texto, isto é, 
a opinião do autor em relação ao assunto do texto. Na alternativa A, afirma-se que as pessoas estão cada vez mais 
superficiais. Esta informação consta no texto, mas não é o elemento central, já que é usada como informação 
secundária para sustentar a opinião do autor. Na alternativa B, afirma-se que o consumo de informação aumentou 
com a revolução digital. Esta informação também está no texto, mas se trata de um fato e não da opinião do autor em 
relação ao fato. Na alternativa C, afirma-se que as lembranças da vida não são mais valorizadas como antigamente. 
Esta informação também é apresentada no texto como um fato, e não como uma opinião. Na alternativa D, afirma-se 
que o jornalismo está passando por mudanças boas e ruins, motivadas pela tecnologia. Esta informação é a opinião 
do autor defendida no texto em relação ao jornalismo. Além disso, ela é apresentada ao leitor desde o título do texto, 
ou seja, todo o texto gira em torno dessa informação que é o ponto de vista defendido pelo autor do texto, logo é a 
tese apresentada por ele.  Sendo assim, apenas a alternativa D atende ao comando desta questão, logo, o gabarito 
preliminar está correto e deve ser mantido.    
 
Fontes: 

 ANTUNES, Irandé. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

 _____. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola, 2010.  

 VAL, Maria das Graças Costa. Redação e textualidade. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

19 4 22 16 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita a identificação da alternativa onde a substituição do sintagma destacado por um 
pronome esteja incorreta. Na alternativa A, substitui-se o objeto direto pelo pronome oblíquo átono correspondente, 
assim como nas alternativas C e D. A substituição está incorreta na alternativa B porque o verbo terminado em “m” 
exige que a forma “-na” e não apenas a forma “-a”. Sendo assim, apenas a alternativa B atende ao comando desta 
questão, logo, o gabarito preliminar está correto e deve ser mantido.  
 
Fontes: 

 ANTUNES. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

 CEGALLA. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 2010. 

 FERREIRA, M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

20 5 23 17 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a alternativa onde todas as palavras são acentuadas pelo 
mesmo motivo. Nota-se que, nas alternativas A, B e C, há palavras proparoxítonas (A= cosméticos; B= própria, rápida, 
abríamos), paroxítonas (A= móveis; álbuns; B= negócios; C= inteligência, memória, confiável) e oxítonas (A= está; C= 
será), o que indica razões diferentes para a acentuação gráfica. Na alternativa D, por outro lado, todas as palavras são 
proparoxítonas e, por isso, recebem acento. Sendo assim, apenas a alternativa D atende ao comando desta questão, 
logo, o gabarito preliminar está correto e deve ser mantido.  
 
Fontes: 

 CEGALLA. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 2010. 

 FERREIRA, M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

21 3 19 14 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a alternativa onde a transposição do trecho para a voz passiva 
não esteja correta. Nota-se que para transpor corretamente a voz ativa para a voz passiva, basta colocar o objeto 
direto na posição de sujeito e formar uma locução verbal com o verbo auxiliar no mesmo tempo que o verbo na voz 
ativa e usar o particípio concordando com o sujeito. Este princípio é respeitado em todas as alternativas, menos na 
alternativa A, onde se nota a presença do verbo no tempo presente e a transposição com o verbo auxiliar no tempo 
pretérito perfeito. Sendo assim, apenas a alternativa A atende ao comando desta questão, logo, o gabarito preliminar 
está correto e deve ser mantido.  
 
Fontes: 

 ANTUNES. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

 CEGALLA. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 2010. 

 FERREIRA, M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

23 7 20 18 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a alternativa onde a substituição do sintagma destacado 
provoca alteração de concordância. A substituição sugerida na alternativa A não atende ao comado desta questão: é 
importante guardar ilustrações. Também não atende ao comando desta questão a substituição sugerida na alternativa 
B: As reportagens não têm odores de asfalto. Por outro lado, a substituição sugerida na alternativa C exige alteração 
no número do verbo: em quase todas as famílias existiam álbuns de foto. Na alternativa D, a substituição não implica 
alteração de concordância: somos editores de nossos diários personalizados. Sendo assim, apenas a substituição 
sugerida na alternativa C atende ao comando desta questão, logo, o gabarito preliminar está correto e deve ser 
mantido.   
 
Fontes: 

 ANTUNES. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

 CEGALLA. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 2010. 

 FERREIRA, M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

24 8 18 12 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a alternativa onde se explica corretamente o uso da vírgula no 
trecho destacado do texto. Na alternativa A, explica-se que a vírgula foi usada para separar um aposto, mas, nesse 
caso, ela separa o vocativo. Na alternativa B, explica-se que a vírgula foi usada para separar o vocativo, mas, nesse 
caso, ela foi suada para separar um aposto. Na alternativa C, explica-se que a vírgula foi usada para separar termos 
que desempenham funções sintáticas diferentes dentro da oração, nesse caso, porém ela foi usada para separar 
termos que desempenham a mesma função sintática. Na alternativa D, explica-se que a vírgula foi usada para separar 
uma expressão adverbial intercalada dentro da oração. Esta análise está correta, já que a expressão isolada pela vírgula 
tem valor adverbial e está intercalada entre o verbo e seu complemento. Sendo assim, apenas a alternativa D atende 
ao comando desta questão, logo, o gabarito preliminar está correto e deve ser mantido.  
 
Fontes: 

 CEGALLA. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 2010. 

 FERREIRA, M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

25 9 17 11 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a alternativa onde as sílabas das palavras estejam 
corretamente separadas. Na alternativa A, a palavra “disruptivo” não está com as sílabas separadas corretamente (dis-
rup-ti-vo). Na alternativa B, a palavra “saudade” não está com as sílabas separadas corretamente (sau-da-de). Na 
alternativa C, a palavra “dialogamos” não está com as sílabas separadas corretamente (di-a-lo-ga-mos). Na alternativa 
D, todas as palavras estão com as sílabas corretamente separadas. Sendo assim, apenas a alternativa D atende ao 
comando desta questão, logo o gabarito preliminar está correto e deve ser mantido.  
 
Fontes: 

 CEGALLA. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 2010. 

 FERREIRA, M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

26 29 30 29 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão está embasada no conteúdo programático previsto em Edital, mais especificamente: Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988/ 1.4 Da Administração Pública. 
Assim, considerando o previsto no art. 38 da CF/88, a única afirmativa que responde corretamente o proposto no 
enunciado é a alternativa A. Esclarece que o enunciado afirma que Moisés foi eleito para cargo de Presidente, 
vinculado ao Poder Executivo, portanto as disposições previstas na Constituições sobre cargos do Poder Legislativo 
não se aplicam ao caso. 
Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, 
aplicam-se as seguintes disposições:          
I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função; 
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua 
remuneração; 
III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, 
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a 
norma do inciso anterior; 
IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado 
para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento; 
V - na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente 
federativo de origem.     
 
Fontes:  

 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

27 30 26 28 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa que responde corretamente a questão é a letra “C”. As alternativas A, B e D apresentam controvérsias 
graves à legislação constitucional, tornando-as totalmente incorretas. O fato da alternativa C não reproduzir a 
totalidade do caput do art. 103-A da CF/88 não a torna incorreta. Todas as informações contidas na alternativa são 
corretas e não ferem os ditames constitucionais. 
 
Fontes:  

 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

28 27 29 30 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O erro material apontado na questão não compromete sua resolução ou entendimento do comando a ser seguido. 

 
Fontes:  

 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

30 26 28 27 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão não fere o instrumento convocatório, pois o tema abordado na questão está fixado no conteúdo 
programático do Edital, mais especificamente no tema “Constituição da República Federativa do Brasil de 1988/ 1.5 
Do Poder Legislativo.” 
Também não assiste razão aos argumentos de que a questão possui mais de uma resposta correta, sendo certo que 
somente a alternativa D, atende ao comando proposto pelo enunciado da questão. Deve-se esclarece que a o 
enunciado da questão foi claro ao estabelecer que o candidato deveria marcar a alternativa incorreta de acordo com 
a Constituição Federal. Assim, imperioso esclarece que a alternativa C é uma afirmativa correta a luz da Constituição, 
uma vez que reproduz a literalidade do art. 53 e seu parágrafo 1º, vejamos:  
Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.  
§ 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo 
Tribunal Federal.      
Desta forma, os recursos são improcedentes, mantendo-se o gabarito preliminarmente divulgado. 
 
Fontes:  

 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

31 38 39 37 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Compulsando o edital, tem-se no “Anexo I - 2- Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989 (com as alterações 
introduzidas pelas Emendas Constitucionais). 2.1 Dos Servidores Públicos;” E analisando a Constituição do Estado de 
Minas Gerais, percebe-se que, na Seção V ela trata dos Servidores Públicos, enquanto na Seção VI, trata dos Militares 
do Estado. É sabido a discussão doutrinária sobre a natureza jurídica do vínculo dos Militares do Estado. No entanto, 
a opção legislativa foi a de abordar o tema em Seção diversa daquela dos servidores públicos. Especialmente se 
levarmos em conta as mudanças promovidas pelo art. 4º da EC 40/2000: “art. 4º – A Subseção III da Seção V do Capítulo 
I do Título III da Constituição do Estado, integrada pelo art. 39, passa a vigorar como Seção VI, com a denominação 
“Dos Militares do Estado”, passando as Seções VI, “Dos Serviços Públicos”, e VII, “Da Regionalização”, a Seções VII e 
VIII, respectivamente.” E, no âmbito federal, após a EC 18/98. Assim, entendendo que o tema cobrado encontra-se 
fora do conteúdo exigido pelo edital, é o caso de se anular a questão.  
 
Fontes:  

 Edital 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

32 40 33 31 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Primeiramente, a questão não é de conhecimentos gerais, mas de conhecimento da Constituição Estadual. Com efeito, 
a questão está de acordo com o art. 52 da Constituição do Estado de Minas Gerais: Art. 52 – O Poder Legislativo é 
exercido pela Assembleia Legislativa, que se compõe de representantes do povo mineiro, eleitos na forma da lei. § 1º 
– O número de Deputados corresponde ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o 
número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.” Sabendo que 
o número de Deputados Estaduais, era possível chegar ao número de Deputados Estaduais. Ademais, não há qualquer 
confusão entre Câmara dos Deputados Federais e Câmara dos Deputados Estaduais. Com efeito, há o Congresso 
Nacional, do qual faz parte a Câmara dos Deputados (Deputados Federais) e a Assembléia Legislativa que é o Poder 
Legislativo no âmbito estadual (Deputados Estaduais). 
 
Fontes:  

 Constituição do Estado de Minas Gerais  

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

33 31 34 38 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B” está correta, pois de acordo com a Lei Complementar n.º 59 de 18/01/2001, em seu art. 284: “A pena 
de suspensão será aplicada em caso de reincidência nas faltas punidas com advertência, de descumprimento de dever 
funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna e de violação das proibições que não tipifiquem infrações 
sujeitas a penalidade de demissão.” As demais hipóteses são de demissão, nos termos do art. 285, incisos V, XI e XII. 
 
Fontes:  

 Lei Complementar n.º 59 de 19/01/2001 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

34 36 38 39 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Primeiramente, a questão tratava da Justiça Militar e não sobre as regras gerais dos Foros em geral. Nesta linha, a Lei 
Complementar n.º 59 de 19/01/2001 estabelece em seu art. 229: “As penas disciplinares serão aplicadas: I - pelo 
Tribunal, por intermédio de seu Presidente, aos seus membros e aos Juízes de Direito do Juízo Militar; II - pelo 
Presidente do Tribunal, aos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar; III - pelo Corregedor, aos servidores 
das Auditorias da Justiça Militar.” Portanto, a alternativa “D” é a correta. 
 
Fontes:  

 Lei Complementar n.º 59 de 19/01/2001 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

35 32 36 34 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De Lei Estadual n. 869, de 5 de julho de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais), a 
alternativa “B” é a única incorreta, pois em desacordo com o §2º do art. 87. A alternativa “A” está correta, pois de 
acordo com o caput do art. 87. A alternativa “C” está correta, pois de acordo com o art. 91. E a alternativa “D” está 
correta, pois de acordo com o art. 90. Com a devida vênia ao recurso, esta última não é restritiva. Ela não limita a 
vedação de cumulação de tempo. Ela contém uma afirmativa e esta afirmativa está correta.      
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Fontes:  

 Lei Estadual n.º 869/52 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

37 35 40 33 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Resolução n.º 171, de 29 de junho de 2016 que dispõe sobre jornada e horário de trabalho, registro, apuração e 
controle de frequência dos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias de Juízo Militar do 
Estado de Minas Gerais indica algumas situações em que o servidor terá direito a afastamento por compensação. Em 
seu artigo 22 estabelece que “terá direito a afastamento, por compensação, o servidor: I - que cumprir o plantão de 
habeas corpus e outras medidas de natureza urgente, quando não indenizado; II - convocado para trabalhar em 
feriados, recessos, finais de semana, férias ou férias prêmio; III - convocado pelo Tribunal Regional Eleitoral, nos termos 
do art. 98 da Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997; IV - que doar sangue, nos termos da Lei Estadual n. 11.105, de 
04 de junho de 1993; V - que realizar horas extras e não obtiver o respectivo pagamento;” A questão pedia a alternativa 
que não gerasse direito à indenização, sendo certo que a alternativa “C” não gera, posto que se refere a plantão 
indenizado, enquanto a resolução a plantão não indenizado. 
 
Fontes:  

 A Resolução n.º 171, de 29 de junho de 2016   

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

38 37 35 40 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O art. 5º da Resolução n.º 183, de 12 de dezembro de 2017 estabelece que “é vedado ao servidor da Justiça Militar de 
Minas Gerais: II - solicitar ou receber, para si ou para outrem, recompensa, vantagem ou benefício de qualquer 
natureza de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, direta ou indiretamente interessadas em decisão 
relacionada às suas atribuições de servidor da Justiça Militar de Minas Gerais (...) Parágrafo único. Não se consideram 
recompensa, vantagem ou benefício, para fins do disposto no inciso II deste artigo, os brindes e presentes que: I - 
tenham valor irrisório; II - não possuam valor comercial; III - sejam distribuídos por entidades de qualquer natureza a 
título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas.” 
Portanto, as afirmativa I, II e III estão corretas. Com efeito, o recurso apresentado não indicou a alteração de ortografia 
que levou a qualquer modificação do sentido do texto. E analisando o texto da questão, o sentido é o mesmo da citada 
resolução. 
 
Fontes:  

 Resolução n.º 183, de 12 de dezembro de 2017 – Institui o Código de Ética dos Servidores da Justiça Militar 

de Minas Gerais 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

40 33 32 36 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Lei Complementar n.º 59 de 19/01/2001 estabelece diferenciação entre os requisitos para a criação da comarca e 
para a instalação da comarca (art. 5º). Apenas a alternativa “C” indica requisito para instalação, como exigido pelo 
enunciado da questão (art. 5º, II). Os demais, tratam dos requisitos para a criação da comarca (art. 5º, I).  
 
Fontes:  

 Lei Complementar n.º 59 de 19/01/2001 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

41 42 43 44 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
O recorrente sustenta que foi cobrado assunto que extrapola o conteúdo programático. O edital previu a temática 10 
- “Noções básicas de Direito Penal Militar” o que comporta plenamente o raciocínio solicitado de distinção entre 
aquele e o Direito Penal comum, no que tange aos tipos de penalidades cabíveis. Todavia, o edital apresentou uma 
delimitação da temática, restringindo o tópico em 10.1 “conceito de Direito Penal Militar” e 10.2 “fontes do Direito 
Penal Militar” e, sob este aspecto, assiste razão ao recorrente quanto ao argumento de que o enunciado exorbita o 
conteúdo programático. A questão solicitou conhecimento sobre a interpretação da aplicação de penas no Direito 
Penal Militar. Nesse sentido, opina-se pela PROCEDÊNCIA do recurso e anulação da questão, atribuindo-se a 
pontuação a todos os candidatos.  
 
Fontes: Conteúdo Programático – Noções de Direito Penal: conceito e fontes. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

42 43 44 45 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão compreende temática prevista no conteúdo programático, conforme itens 7 e 8 de Noções de Direito. O 
objetivo da questão é aferir o raciocínio interpretativo do candidato e não apenas a letra fria da norma. O enunciado 
deixa claro que o objeto licitado tem “todos os elementos objetivos para definição do padrão de desempenho e 
qualidade” além de possuir “especificações usuais de mercado”. Tais apontamentos definem o que se define na 
legislação como “bens e serviços comuns”. A assertiva “A” é falsa, pois a Lei n. 8.666/93 define em seus conceitos 
iniciais, art. 6º, que a contratação de grande vulto é aquela que ultrapassa R$ 82.500.000,00 (25 vezes o limite de 
concorrência para obras e serviços de engenharia). A assertiva “B” é verdadeira, pois uma das alterações elementares 
do novo sistema de licitação é o foco na responsabilização do agente público. Assim, a norma não prevê a tradicional 
comissão de licitação e sim a figura do “agente de contratação”. A Lei n. 14.133/21 trata do tema em seus conceitos 
iniciais, conforme art. 6º, inciso LX e art. 8º. A assertiva “C” é verdadeira, posto que a Lei n. 14.133/21 prevê a 
manutenção da vigência das leis anteriores por um período de 2 anos. A expressão “além de”, tem o significado de 
“igualmente”, “também”, “do mesmo modo” e está semanticamente ligada ao termo “poderia optar” o que deixa 
plenamente claro que se trata da escolha de uma ou outra norma. A assertiva “D” é verdadeira, pois se deve dar 
preferência ao pregão na modalidade eletrônica, conforme art. 17, § 2º. Essa é uma diretriz basilar da lei, 
especialmente pela criação do Portal Nacional de Contratações Públicas. O Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o 
Poder Executivo são órgãos do Ente Federativo e, por essa razão, não possuem personalidade jurídica. Nesse sentido, 
o contratante é o Estado Alfa, ainda que por intermédio da unidade administrativa. Recurso improcedente. Gabarito 
oficial mantido. 
 
Fontes:  

 Lei n. 8.666/93, Lei n. 14.133/21  

 TCU, Acórdão 1.046/2014 – “A complexidade do serviço não é o fator decisivo para inseri-lo, ou não, no 

conceito de ‘serviço, comum’, mas sim o domínio do mercado sobre o objeto licitado”.  

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

43 45 42 41 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão compreende temática prevista no conteúdo programático, conforme item 9 de Noções de Direito. O 
objetivo da questão é aferir o raciocínio interpretativo do candidato e não apenas a letra fria da norma. O enunciado 
já apresenta uma assertiva falsa, na medida em que se embasa em uma hierarquia de princípios inexistente na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. A assertiva “A” é falsa, pois a conduta estatal “está incorreta” O direito 
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à igualdade pressupõe tratar os desiguais na medida de sua desigualdade de modo que, a preservação da maternidade, 
no caso apontado, tem guarida diferenciada no art. 25 da DUDH. A assertiva “B” é verdadeira, pois a DUDH assegura 
tanto o direito de igualdade no acesso às funções públicas, art. 2, quanto a proteção da maternidade, conforme art. 
25, além de se ancorar na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 
(1979). A assertiva “C” é falsa, posto que a DUDH, assim como a estrutura constitucional dos princípios não estabelece 
entre eles qualquer tipo de hierarquia. Na interpretação dos princípios, no caso concreto, assegura-se o exercício da 
ponderação e não da hierarquização de princípios. A assertiva “D” é falsa, pois a garantia do direito à igualdade 
pressupõe tratar os desiguais de modo desigual (Aristóteles). No caso, visa-se resguardar o direito de acesso à função 
pública e à maternidade, não podendo a remarcação ser extensível a outros candidatos em caráter genérico. Recurso 
improcedente. Gabarito oficial mantido. 
 
Fontes:  
 

 Declaração Universal dos Direitos humanos - DHDU 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

44 41 45 43 

 

Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
O recorrente sustenta que foi cobrado assunto que extrapola o conteúdo programático. O edital previu a temática 10 
- “Noções básicas de Direito Penal Militar” o que comporta plenamente o raciocínio solicitado de distinção entre 
aquele e o Direito Penal comum, no que tange aos tipos de penalidades cabíveis. Todavia, o edital apresentou uma 
delimitação da temática, restringindo o tópico em 10.1 “conceito de Direito Penal Militar” e 10.2 “fontes do Direito 
Penal Militar” e, sob este aspecto, assiste razão ao recorrente quanto ao argumento de que o enunciado exorbita o 
conteúdo programático, visto que cobrou interpretação jurisprudencial do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais 
abrangendo a temática de principiologia do Direito Penal Militar. Nesse sentido, opina-se pela PROCEDÊNCIA do 
recurso e anulação da questão, atribuindo-se a pontuação a todos os candidatos.  
 

Fontes:  

 Conteúdo Programático – Noções de Direito Penal: conceito e fontes. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

45 44 41 42 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão compreende temática prevista no conteúdo programático, conforme itens 7 e 8 de Noções de Direito. O 
objetivo da questão é aferir o raciocínio interpretativo do candidato e não apenas a letra fria da norma. O enunciado 
traz uma comparação de conceitos elementares relativos ao item 7.3 do edital “modalidades, limites e dispensa” A 
nova lei de licitações estabelece, expressamente que é dispensável a licitação, até o valor de R$ 100.000,00, para 
obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos automotores, conforme art. 75 da Lei n. 14.133/21. Nesse 
sentido, a assertiva “A” é falsa, pois tanto na Lei n. 8.666/93, quanto na nova lei, as hipóteses de dispensa são 
“taxativas”. A assertiva “B” é verdadeira, pois reflete o exato teor da do art. 75, I da lei. A assertiva “C” é falsa, pois 
não há qualquer tipo de hipótese de dispensa que se confunda com as hipóteses de inexigibilidade. Este é um conceito 
basilar de licitações: inexigibilidade de licitação e dispensa são institutos plenamente distintos. Ademais, no art. 24 da 
Lei 8.666/93, que trata dos casos de dispensa, não há expressa menção aos serviços de manutenção de veículos, sendo 
esta uma inovação da nova lei de licitações. A assertiva “D” é falsa, pois os limites de dispensa, para a aquisição de 
baixo valor está atrelada ao valor da modalidade convite. Recurso improcedente. Gabarito oficial mantido. 
 

Fontes :  

 Lei n. 8.666/93, Lei n. 14.133/21  

 
 
 

http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/7/docs/declaracao_universal_dos_direitos_do_homem.pdf
http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/7/docs/declaracao_universal_dos_direitos_do_homem.pdf
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão orienta que, entre duas planilhas de uma pasta de trabalho, uma célula presente em uma será multiplicada 
à mais de uma da outra. Para tal é necessária a utilização de dois recursos: referência absoluta (com uso do cifrão) e 
vínculo entre planilhas (por meio da referência ao nome da planilha).  
A expressão que corresponde a resposta correta é construída em cinco etapas: 

 Sinal de igualdade, indicando início do cálculo ( = ); 

 Referência à célula presente em planilha externa à planilha onde a expressão será inserida (Plan1!B2); 

 Referência absoluta sobre a célula citada acima, por meio do uso de cifrão (Plan1!$B$2), a fim de que não 
mude mesmo com o uso da alça de preenchimento; 

 Inserção do caractere de multiplicação ( * ); 

 ´Referência simples à primeira célula do intervalo mencionado no enunciado (C2), para que sua referência na 
expressão alterne conforme o percurso do uso da alça de preenchimento. 

Mesmo diante do item alegado como incorreto, durante a realização da prova, o candidato só poderia concluir que a 
alternativa correta é àquela prevista na elaboração da questão. Ainda que opte por alternativa incorreta, a escolha 
não se daria em função de “Erro de valor”, “Referência circular” ou qualquer outro, a não ser pela ausência de 
referência absoluta ou sua alocação de maneira incorreta.  
Tanto o enunciado quanto a resposta à questão são válidos, visto que a questão também é clara ao instruir que a 
célula B2 de Plan1 comporá a fórmula que multiplicará cada uma das células do intervalo de C2 a C7 em Plan2, onde 
os resultados serão dispostos paralelamente a este intervalo. O objetivo da questão é a utilização da alça de 
preenchimento, que faz uso do recurso de referência (absoluta ou relativa) para prosseguir o cálculo a partir de uma 
fórmula inicial. Para efetuar cálculo de apenas uma célula (referência absoluta) associada à várias outras (referência 
relativa), é necessário fixar a primeira por meio do uso de Cifrão ($). Desta forma, a única resposta correta é 
=Plan1!$B$2*C2. 
 

Fontes: 

 https://support.microsoft.com/pt-br/office/alternar-entre-referências-relativas-absolutas-e-mistas-
dfec08cd-ae65-4f56-839e-5f0d8d0baca9 

 https://support.microsoft.com/pt-br/office/criar-uma-referência-externa-link-para-um-intervalo-de-células-
em-outra-workbook-c98d1803-dd75-4668-ac6a-d7cca2a9b95f 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A partir do enunciado, é correta apenas a alternativa que informa os seguintes termos na presente ordem: “Word / 
Mala direta / Importar / Excel / Concluir e Mesclar > Imprimir documentos...”. 
A questão contempla os seguintes tópicos, presentes no conteúdo programático previsto em edital, em que 
conhecimentos sobre recursos de impressão são requisitados em mais de um momento, deixando em aberto o aspecto 
ou abrangência: 

 Conhecimentos em Microsoft Word 2019 para edição de texto: criação de um novo documento, elaboração 
de tabelas, formatação geral e impressão.  

 Conhecimentos do Microsoft Excel 2019: referências a células, fórmulas de soma e de condição e outras 
fórmulas, gráficos, formatação condicional, impressão. 

Para imprimir a sequência de documentos gerados por uma mala direta, sem que haja a necessidade de imprimir um 
por vez, executa-se o procedimento “Concluir e Mesclar > Imprimir documentos...”, mediante a presença de uma Mala 
Direta. Ao utilizar Ctrl + P ou outro comando diferente, o usuário precisará imprimir individualmente cada visualização 
de arquivo da Mala Direta. 
 

Fontes: 

 https://support.microsoft.com/pt-br/office/mala-direta-usando-uma-planilha-do-excel-858c7d7f-5cc0-4ba1-
9a7b-0a948fa3d7d3 

 https://support.microsoft.com/pt-br/topic/como-usar-o-recurso-de-mala-direta-no-word-para-criar-e-
imprimir-cartas-que-usam-os-dados-de-uma-planilha-do-excel-d8709e29-c106-2348-7e38-13eecc338679 

https://support.microsoft.com/pt-br/office/alternar-entre-referências-relativas-absolutas-e-mistas-dfec08cd-ae65-4f56-839e-5f0d8d0baca9
https://support.microsoft.com/pt-br/office/alternar-entre-referências-relativas-absolutas-e-mistas-dfec08cd-ae65-4f56-839e-5f0d8d0baca9
https://support.microsoft.com/pt-br/office/criar-uma-referência-externa-link-para-um-intervalo-de-células-em-outra-workbook-c98d1803-dd75-4668-ac6a-d7cca2a9b95f
https://support.microsoft.com/pt-br/office/criar-uma-referência-externa-link-para-um-intervalo-de-células-em-outra-workbook-c98d1803-dd75-4668-ac6a-d7cca2a9b95f
https://support.microsoft.com/pt-br/office/mala-direta-usando-uma-planilha-do-excel-858c7d7f-5cc0-4ba1-9a7b-0a948fa3d7d3
https://support.microsoft.com/pt-br/office/mala-direta-usando-uma-planilha-do-excel-858c7d7f-5cc0-4ba1-9a7b-0a948fa3d7d3
https://support.microsoft.com/pt-br/topic/como-usar-o-recurso-de-mala-direta-no-word-para-criar-e-imprimir-cartas-que-usam-os-dados-de-uma-planilha-do-excel-d8709e29-c106-2348-7e38-13eecc338679
https://support.microsoft.com/pt-br/topic/como-usar-o-recurso-de-mala-direta-no-word-para-criar-e-imprimir-cartas-que-usam-os-dados-de-uma-planilha-do-excel-d8709e29-c106-2348-7e38-13eecc338679
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na própria descrição da função CONT.NUM, em janela do Microsoft Excel, é descrito que ela retorna a quantidade de 
células que contém números, conforme imagem abaixo: 
 

 
 

A imagem a seguir, também do Excel, mostra o resultado da aplicação da função sobre um intervalo de uma tabela. 
No intervalo de A1 a A5, apenas uma célula contém apenas números, como mostrado na célula selecionada (A6). A 
função pode ser vista na barra de fórmulas: 
 

 
 

Assim a resposta correta é àquela que contém =CONT.NÚM(B1:G1). 
Na mesma referência citada pelo autor do recurso apresenta a seguinte afirmação: “Os argumentos que são valores 
de erro ou texto que não podem ser convertidos em números não são contados. Desta forma, constata-se que o Excel 
realiza conversão de determinados conteúdos de células para números, antes de os contar com a função mencionada 
anteriormente. 
 
Fontes:  

 https://support.microsoft.com/pt-br/office/função-cont-núm-a59cd7fc-b623-4d93-87a4-

d23bf411294c#:~:text=A%20função%20CONT.,ou%20uma%20matriz%20de%20números. 

 
 
 
 

https://support.microsoft.com/pt-br/office/função-cont-núm-a59cd7fc-b623-4d93-87a4-d23bf411294c#:~:text=A%20função%20CONT.,ou%20uma%20matriz%20de%20números
https://support.microsoft.com/pt-br/office/função-cont-núm-a59cd7fc-b623-4d93-87a4-d23bf411294c#:~:text=A%20função%20CONT.,ou%20uma%20matriz%20de%20números
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A ementa prevista em edital deixa em aberto a necessidade de conhecimento em atalhos, ao estabelecer os seguintes 
tópicos: 

 Conhecimentos em Microsoft Word 2019 para edição de texto: criação de um novo documento, elaboração 
de tabelas, formatação geral e impressão. 

Além disso, a menção a vários atalhos é mencionada na própria interface dos programas do pacote Office da Microsoft, 
ao posicionar o cursor do mouse sobre certos ícones. 
 
Fontes: 

 https://support.microsoft.com/pt-br/topic/atalhos-de-teclado-do-word-95ef89dd-7142-4b50-afb2-
f762f663ceb2 

 https://www.microlins.com.br/blog/informatica/os-melhores-atalhos-do-word-para-agilizar-o-seu-trabalho 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Alguns autores divergem quanto a nomenclatura de elementos da Tecnologia da Informação. Segundo MAZIERO 
(2019), “Um tipo de arquivo de uso muito frequente é o arquivo de texto puro (ou plain text). Esse tipo de arquivo é 
usado para armazenar informações textuais simples, como códigos-fonte de programas, arquivos de configuração, 
páginas HTML, dados em XML, etc.”. Desta forma, a partir desta outra fonte, contexto da questão, no que diz respeito 
ao uso da expressão “tipo de arquivo”, se mantém correto. 
Desta forma, a única resposta que satisfaz a questão é a que contém a seguinte resposta:  
O ajuste do tamanho dos ícones no Windows 10 pode ser realizado por meio do atalho “Alt + Roda do mouse”. 
 
Fontes: 

 MAZIERO, Carlos. Sistemas Operacionais: conceitos e mecanismos. P.282. Disponível em 

<http://wiki.inf.ufpr.br/maziero/lib/exe/fetch.php?media=socm:socm-22.pdf>. 

 

 

III 

DAS CONCLUSÕES 

 

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

supraelencadas. 

 

 Publique-se, 

 

10 de janeiro de 2022 

INSTITUTO CONSULPLAN 

https://support.microsoft.com/pt-br/topic/atalhos-de-teclado-do-word-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.microsoft.com/pt-br/topic/atalhos-de-teclado-do-word-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://www.microlins.com.br/blog/informatica/os-melhores-atalhos-do-word-para-agilizar-o-seu-trabalho

