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Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo 
Hamburgo/RS – IPASEM/NH 

 
 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes ao Concurso Público de provas e 
títulos destinado ao preenchimento de vagas do quadro de pessoal efetivo de nível superior, nível médio-técnico e 
nível médio do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo – IPASEM-NH, 
que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no EDITAL Nº 1, DE 5 DE OUTUBRO DE 
2022. 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição Nome Cargo 

339000092 Ana Gabriela Boneira Chaves Agente de Seguridade Social 

339000841 Tiago Eberle Agente de Seguridade Social 

339001050 Luciane Oliveira Dos Santos Agente de Seguridade Social 

339000242 Vagner Ramos Lussana Contador 

339000806 Victor Melo Zambeli Contador 

339001138 Luciane Schnur Contador 

339001612 Rosa Maria Kroetz Wingert Contador 

339000755 Eliana Patricia Silva Stumpf Jornalista 

339001431 Victor Gabriel Langmantel Silveira Jornalista 

339001494 Amanda Frohlich Lindemayer Jornalista 

339000147 Flávia Dal Molin Marodim Procurador 

339000232 Iure Casagrande De Lisboa Procurador 

339001116 Daniela Russomano Hentschel Procurador 

339001580 Tiago Roberto De Quadros Procurador 

339001470 Fabiano Bender Técnico em Informática 
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II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  
 
 
Cargo: Agente de Seguridade Social 
 

BRANCA 

01 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A significação das palavras não é fixa, nem estática. Por meio da imaginação criadora do homem, as palavras podem 
ter seu significado ampliado, deixando de representar apenas a ideia original (básica e objetiva).  
É o que ocorre na linguagem conotativa, figurada ou metafórica, em que as palavras são empregadas com um 
sentido novo, para dar maior expressividade à comunicação. 
Dessa forma, as figuras de linguagem constituem uma forma de expressão que consiste no emprego de palavras em 
sentido figurado, isto é, em um sentido diferente daquele em que convencionalmente são empregados. 
As figuras de linguagem são normalmente utilizadas para tornar mais expressivo o que queremos dizer. Empregadas 
tanto na modalidade escrita quanto na falada, em registro formal ou informal, ampliam o significado de uma 
palavra, suprem a falta de termos adequados, criam significados diferentes. 
Inicialmente, o candidato deverá identificar no trecho em destaque a presença de antítese, pois há ideia de oposição 
entre os termos isolar e socializar. A partir desse raciocínio, o candidato deverá analisar todas as alternativas e 
procurar identificar a alternativa que também apresenta antítese. 
No texto em análise, nas alternativas A, C e D, temos personificação; já em E, temos metonímia. Há antítese apenas 
na alternativa B: malignas e benignas. 
 
Fonte:  

• ABAURRE, Maria Luiza M; PONTARA, Marcela. Gramática – Texto: Análise e Construção de Sentido. Vol. 

Único. São Paulo: Moderna, 2009. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A compreensão de um texto se dá não apenas pelo processamento de informações explícitas, mas, também, por 
meio de informações implícitas. Ou seja, a compreensão se dá pela mobilização de um modelo cognitivo, que integra 
as informações expressas com os conhecimentos prévios do leitor ou com elementos pressupostos no texto.  
Para que tal integração ocorra, é fundamental que as proposições explícitas sejam articuladas entre si e com o 
conhecimento de mundo do leitor, o que exige uma identificação dos sentidos que estão nas entrelinhas do texto 
(sentidos não explicitados pelo autor). Tais articulações só são possíveis, no entanto, a partir da identificação de 
pressupostos ou de processos inferenciais, ou seja, de processos de busca dos “vazios do texto”, isto é, do que não 
está “dado” explicitamente no texto. Dessa forma, é possível comprovar a veracidade das assertivas propostas pela 
questão a partir da leitura atenta e minuciosa do texto. 
I. Pesquisas recentes e com dados robustos confirmam que o uso exagerado do celular impacta negativamente a 
saúde física e emocional das pessoas. 
INCORRETO: no último parágrafo, o autor afirma que “Pesquisas sobre celular e saúde mental ainda são incipientes e 
pouco conclusivas...”.  
II. A nomofobia, a “síndrome da vibração fantasma” e a “ansiedade pelo toque do celular” são estados 
psicoemocionais altamente prejudiciais à qualidade de vida das pessoas e são ocasionados pelo uso compulsivo de 
dispositivos móveis. 
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INCORRETO: No texto, o autor não afirma, categoricamente, que esses estados psicoemocionais, que 
eventualmente/possivelmente podem ser acarretados pelo uso exagerado de tecnologia, são prejudiciais à saúde. 
Isso pode ser comprovado no 13º parágrafo: 
Além da nomofobia, outras condições relativas ao uso frequente do celular estão sendo reportadas por médicos e 
pesquisadores, embora não se saiba ainda se são condições malignas ou benignas, ou se podem levar a outros 
sintomas. Uma dessas condições é a ‘síndrome da vibração fantasma’, que consiste em uma falsa percepção de que 
o seu celular está vibrando no seu bolso. Similarmente, há a ‘síndrome do toque fantasma’, condição na qual o 
indivíduo tem a falsa percepção de que seu celular está tocando. E fala-se ainda da ‘ansiedade pelo toque de celular’ 
(ou ‘ringxiety’, em inglês), que consiste em um quadro de ansiedade ao ouvir qualquer toque de celular e em achar 
que todo toque de celular é do próprio aparelho.   
No último parágrafo, o autor afirma que pesquisas sobre celular e saúde mental estão sendo realizadas, mas ainda 
de forma incipiente e ainda sem dados conclusivos. 
III. Em meados dos anos 80, surgiram os primeiros celulares que, além de proporcionarem ampla comunicação, 
transferências bancárias e pagamento de contas, também facilitaram o acesso à internet, às redes sociais, entre 
outros serviços. 
INCORRETO: As informações apresentadas no 5º parágrafo confirmam que a assertiva III está incorreta: 
Os celulares começaram a ser comercializados na década de 1980, com o único objetivo de ser um dispositivo de 
telefonia móvel que pudesse ampliar nossas capacidades de comunicação. Já na década 1990, os primeiros 
smartphones, com funções além da ligação telefônica, começaram a surgir.   
IV. Os avanços tecnológicos são capazes de proporcionar novas experiências e facilitar a vida das pessoas, mas 
também podem gerar graves problemas para sua saúde física e mental. 
CORRETO: O texto aborda exatamente a relação existente entre os vários benefícios proporcionados pela tecnologia 
e os impactos negativos que ela pode acarretar à saúde física e mental das pessoas, uma vez que o uso constante de 
dispositivos móveis provocou uma considerável mudança nos hábitos das pessoas, tais como: “o apego emocional ao 
aparelho (...) a ponto de passar a ser um problema nas salas de aula, no trânsito e até no ato de atravessar uma rua”, 
“até durante o banho o dispositivo costuma acompanhar seu dono.  
Além disso, estudos já sinalizaram que, de fato, pode haver uma estreita relação entre o uso exagerado do celular e 
um possível prejuízo para a qualidade de vida e para o bem-estar físico e mental das pessoas: “Pesquisas científicas 
detectaram correlação entre o uso problemático de celulares e ansiedade, estresse crônico e depressão”, “a 
variedade de estudos sobre o assunto já nos dá pistas de que o uso compulsivo do aparelho pode representar uma 
perda na qualidade de vida e no bem-estar do indivíduo. 
Por fim, vale ressaltar que a assertiva IV é o próprio subtítulo do texto original, que foi intencionalmente omitido. 
Portanto, a alternativa correta é letra C. 
 
Fontes:  

• KOCH, Ingedore Vilaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e Compreender os Sentidos do Texto. São Paulo: Contexto, 

2006. 

• ABAURRE, Maria Luiza M; PONTARA, Marcela. Gramática – Texto: Análise e Construção de Sentido. Vol. 

Único. São Paulo: Moderna, 2009. 

 
 

BRANCA 

06 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todo texto se realiza com uma determinada finalidade, ou seja, tem um propósito interativo específico. Pode 
pretender, por exemplo, informar ou esclarecer, expor um ponto de vista, refutar uma posição, narrar um 
acontecimento, fazer uma advertência, persuadir alguém de alguma coisa etc. O entendimento bem-sucedido de um 
texto depende, também, da identificação das intenções pretendidas por esse texto. O texto tem por objetivo “alertar 
acerca dos possíveis prejuízos à saúde relacionados ao uso exagerado de celulares”. Portanto, a alternativa E é a 
resposta correta. 
 
Fontes:  
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• KOCH, Ingedore Vilaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e Compreender os Sentidos do Texto. São Paulo: Contexto, 

2006. 

• ABAURRE, Maria Luiza M; PONTARA, Marcela. Gramática – Texto: Análise e Construção de Sentido. Vol. 

Único. São Paulo: Moderna, 2009. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Cegalla, “crase é palavra de origem grega e significa ‘mistura’, ‘fusão’. Nos estudos de língua portuguesa, é 
o nome que se dá à fusão de duas vogais idênticas.” Para se usar adequadamente a crase, é necessário verificar a 
ocorrência de uma preposição e um artigo ou pronome. 
Na questão em análise, as alternativas A, B, D e E apresentam o uso obrigatório da crase porque: 

• em A, à disposição é uma expressão adverbial feminina de modo; 

• em B, à multitarefa é o objeto indireto da forma verbal levando, além de ser um substantivo feminino; 

• em D, às confraternizações é expressão adverbial feminina de lugar e 

• em E, à elaboração é o objeto indireto da forma verbal levando, além de ser um substantivo feminino; 
 
A única alternativa em que o uso da crase é facultativo é a Letra C, uma vez que a preposição a pode se contrair com 
o artigo a, que pode ou não anteceder os pronomes possessivos femininos sua, tua e nossa. 
 
Fontes:  

• BECHARA, Evanildo. Gramática Escolar da Língua Portuguesa. 1ª ed. - 6ª reimpressão. Rio de Janeiro: Ed. 

Lucerna, 2007.  

• CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 46ª ed. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 2007. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As palavras são providas de sentido e, na maioria das vezes, são polissêmicas; ou seja, podem assumir, em contextos 
diferentes, significados também diferentes. Assim, para a compreensão de um texto, é fundamental que se 
identifique, entre os vários sentidos possíveis de uma determinada palavra, aquele que foi particularmente utilizado 
no texto.  
O candidato precisa decidir, então, entre várias opções, qual aquela que apresenta o sentido com que a palavra foi 
usada no texto. Ou seja, o que se sobressai aqui não é apenas que o candidato conheça o vocabulário dicionarizado, 
pois todas as alternativas trazem significados que podem ser atribuídos à palavra analisada.  
O que se pretende é que, com base no contexto, o candidato seja capaz de reconhecer o sentido com que a palavra 
está sendo usada no texto em apreço. 
Portanto, o único termo cujo significado apontado está incorreto é “incipientes”, que não significa “inconsistentes”, 
mas sim, “iniciantes, principiantes, iniciais”. Assim, o gabarito é letra C. 
 
Fonte:  

• FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio da língua portuguesa. 5ª ed. Curitiba: Positivo, 

2010. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de uma questão de flexão verbal. No trecho “...são muitas as pessoas que vão a shows e os assistem pela 
tela do celular, enquanto filmam o espetáculo...”, as formas verbais vão, assistem e filmam estão flexionados na 3ª 
pessoa do plural do presente do indicativo. Se as mesmas formas verbais fossem flexionadas na 3ª pessoa do plural 
do pretérito imperfeito do indicativo, teríamos: iam – assistiam – filmavam.  Portanto, a alternativa correta é letra B. 
 
Fontes:  

• BECHARA, Evanildo. Gramática Escolar da Língua Portuguesa. 1ª ed. - 6ª reimpressão. Rio de Janeiro: Ed. 

Lucerna, 2007.  

• CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 46ª ed. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 2007. 

• https://www.conjugacao.com.br/ 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em todo texto de maior extensão, aparecem expressões conectoras – sejam conjunções, preposições, advérbios e 
respectivas locuções – que criam e sinalizam relações semânticas de diferentes naturezas. Entre as mais comuns, 
podemos citar as relações de causalidade, de comparação, de concessão, de tempo, de condição, de adição, de 
oposição etc. Reconhecer o tipo de relação semântica estabelecida por esses elementos de conexão é uma 
habilidade fundamental para a apreensão da coerência do texto. 
Na passagem em análise, a conjunção embora estabelece relação sintático-semântica de concessão. A única locução 
conjuntiva que não estabelece o mesmo sentido é porquanto, cuja ideia é de condição. Portanto, a alternativa 
correta é letra B. 
 
Fontes:  

• BECHARA, Evanildo. Gramática Escolar da Língua Portuguesa. 1ª ed. - 6ª reimpressão. Rio de Janeiro: Ed. 

Lucerna, 2007.  

• CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 46ª ed. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 2007. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado requisitou a resposta nos termos da lei orgânica do município. Nesse sentido, a lei orgânica do 
município de Novo Hamburgo destina uma parte de seu texto aos direitos dos servidores públicos municipais. 
Dentre eles, o direito à maternidade, previsto no art. 73, que concede à mulher, após o nascimento do filho, um 
período de licença à maternidade de 180 (cento e oitenta) dias, para que possa se dedicar aos cuidados iniciais da 
criança.  
 
Fonte:  

• Lei Orgânica do Município de Novo Hamburgo. Disponível em: https://leismunicipais.com.br/lei-organica-

novo-hamburgo-rs 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado requisitou a resposta nos termos da lei orgânica do município. Nesse sentido, a preocupação com a 
proteção do meio ambiente é tema previsto na lei orgânica do município de Novo Hamburgo, que dispõe que as 
empresas instaladas no município deverão observar as normas para a defesa do meio ambiente.  
De acordo com o art. 143, as empresas que violarem as disposições para a defesa do meio ambiente poderão sofrer 
punições como a suspensão das atividades pelo prazo necessário à sua adaptação às normas estabelecidas; 
recuperação do meio degradado e cassação do alvará de funcionamento. Sendo assim, dentre as alternativas 
apresentadas, está correta a de letra A, pois o texto de lei não traz prazo taxativamente estabelecido para a 
adaptação às normas estabelecidas. 
 
Fonte: 

• Lei Orgânica do Município de Novo Hamburgo, disponível em: https://leismunicipais.com.br/lei-organica-

novo-hamburgo-rs 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado requereu do candidato a análise de algumas afirmativas. Dentre elas, a seguinte: “a investidura em 
cargo ou emprego público se dará mediante aprovação prévia em concurso público, que terá validade de até dois 
anos, prorrogável uma vez pelo mesmo período.” Nos termos da Constituição Federal, art. 37, incisos II e III, não há 
incorreção na sentença, ainda que a afirmativa não tenha apresentado os casos excepcionados pela constituição, vez 
que a regra geral é a investidura em cargo e emprego público por meio de concurso público.  
 
Fonte: 

• Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, disponível em: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão requereu do candidato conhecimento acerca da Lei Municipal nº 2.204/2010. De acordo com o art. 3º, § 
3º da Lei Municipal nº 2204/10, diante dos cargos de provimento efetivo que compõem o quadro permanente no 
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo - IPASEM, a serem preenchidos 
por meio de concurso público, quando de nível superior de profissão regulamentada, o candidato ao processo 
seletivo deverá comprovar a inscrição junto ao respectivo órgão de classe que o habilite para o exercício regular da 
função, a ser comprovado na data da posse. 
 
Fonte: 

• Lei Complementar nº 2.204/2010, disponível em: https://leismunicipais.com.br/a/rs/n/novo-hamburgo/lei-

complementar/2010/221/2204/lei-complementar-n-2204-2010-institui-o-plano-de-classificacao-de-cargos-

e-funcoes-do-quadro-de-servidores-do-instituto-de-previdencia-e-assistencia-dos-servidores-municipais-de-

novo-hamburgo-ipasem-altera-lei-municipal-n-154-1992-e-da-outras-providencias 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Dentre os períodos de exceção no âmbito do estado democrático de direito, há a possibilidade de decretação de 
estado de sítio nas seguintes hipóteses:  
I – nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de 
medida tomada durante o estado de defesa; 
II – nos casos de declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.  
O art. 137 da Constituição Federal diz que o Presidente da República poderá, ouvidos o Conselho da República e o 
Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Nesse 
sentido, para que haja decretação do estado de sítio, será indispensável ao Presidente da República previamente 
solicitar autorização ao Congresso Nacional, que decidirá sobre a questão por maioria absoluta. 
 
Fonte: 

• Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, disponível em: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito da questão deve ser mantido, pois a afirmação para que o usuário consiga criar uma nova pasta de 
trabalho no Microsoft Excel 2016, é suficiente realizar as seguintes ações: clicar em Arquivo > Novo > Pasta de 
trabalho em branco está certa. Segundo o curso do programa Microsoft Excel 2016, disponível no endereço 
eletrônico: https://s3.amazonaws.com/ead_casa/ead_casa/ead_casa/CursoSecaoItem/9875-microsoft-excel-2016-
marcio-hunecke.pdf, acessado em 01/11/2022, ”você pode adicionar quantas planilhas desejar a uma pasta de 
trabalho ou pode criar novas pastas de trabalho para guardar seus dados separadamente. 1. Clique em Arquivo > 
Novo. 2. Em Novo, clique em Pasta de trabalho em branco”. 
 
Fonte: 

• Microsoft Excel 2016. - Disponível em: 

https://s3.amazonaws.com/ead_casa/ead_casa/ead_casa/CursoSecaoItem/9875-microsoft-excel-2016-

marcio-hunecke.pdf, acessado em 01/11/2022. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito da questão deve ser mantido, pois a afirmação de que o atalho do teclado que o usuário deve usar para 
enviar uma mensagem no Microsoft Outlook Web é Alt + S está certa. Segundo o site oficial do Canaltech, disponível 
em  https://canaltech.com.br/software/30-atalhos-para-voce-dominar-o-outlook/, acessado em 01/11/2022, ”o 
atalho Alt + S serve para enviar uma mensagem”. 
 
Fonte: 

• Site Oficial do Canaltech, disponível em  https://canaltech.com.br/software/30-atalhos-para-voce-dominar-

o-outlook/, acessado em 01/11/2022. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Alega o recurso que as sentenças são todas abertas. Entretanto, as duas últimas sentenças possuem referente 
conhecido, indicado logo no próprio texto do diálogo. 
Observe: 
Sócrates: “Acredito que sejam 7 horas e 15 minutos.” possui “eu” indicado, que é o próprio Sócrates. 
Aristóteles: “Agradeço imensamente, meu amigo.” segue a mesma ideia, pois o referente da frase é Aristóteles, que 
efetua a ação. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso alega que a partícula “Se” dá a ideia de algum fato que possa vir ocorrer. De fato é a ideia trazida pelo 
conectivo lógico condicional “Se P, então Q”. Entretanto, no recurso interposto não há nenhuma justificativa dentro 
das regras da lógica que façam a ideia recursal ser analisada, uma vez que a lógica se desenvolve através de regras e 
operações entre conectivos que muitas vezes não condizem com nosso juízo a respeito do mundo real. Ratifica-se o 
gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA 

36 

 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não há, nas alegações recursais, qualquer argumentação sustentada para se basear uma possível alteração no 
gabarito da questão. Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA 

40 

 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não há, nas alegações recursais, qualquer argumentação sustentada para se basear uma possível alteração no 
gabarito da questão. Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 
 
Cargo: Contador 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Colaciona-se abaixo os distratotes de cada alternativa, a fim de rebater as razões recursais: 
Afirmativa I - Verdadeiro. Vide pág.81 da ref. Bibliográfica. No grupo de contas contábeis denominado Ativo Não 
Circulante são registrados todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da 
entidade e do seu empreendimento, assim como os direitos exercidos com essa finalidade. O Ativo Não Circulante 
será composto dos seguintes subgrupos: Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado, Intangível. 
 
Afirmativa II - Verdadeiro. Vide pág.81 da ref. Bibliográfica e Pronunciamento Técnico CPC 12 – Ajuste ao Valor 
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Presente/2008. 
Afirmativa III - Verdadeiro. Vide pág.81 da ref. Bibliográfica. No grupo de contas contábeis denominado Ativo Não 
Circulante são registrados todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da 
entidade e do seu empreendimento, assim como os direitos exercidos com essa finalidade. O Ativo Não Circulante 
será composto dos seguintes subgrupos: Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado, Intangível. 
Afirmativa IV - Verdadeiro. Vide pág.81 da ref. Bibliográfica. No grupo de contas contábeis denominado Ativo Não 
Circulante são registrados todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da 
entidade e do seu empreendimento, assim como os direitos exercidos com essa finalidade. O Ativo Não Circulante 
será composto dos seguintes subgrupos: Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado, Intangível. 
Afirmativa V – Verdadeiro. Vide pág.81 da ref. Bibliográfica. No grupo de contas contábeis denominado Ativo Não 
Circulante são registrados todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da 
entidade e do seu empreendimento, assim como os direitos exercidos com essa finalidade. O Ativo Não Circulante 
será composto dos seguintes subgrupos: Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado, Intangível. 
Dessa forma, verifica-se que as razões recursais não valem prosperar, mantendo o gabarito preliminar inalterado, de 
maneira que todas as alternativas estão corretas, sendo o gabarito a alternativa A. 
 
Fonte:  

• GELBCKE, E.R.; SANTOS, A.; IUDICIBUS, S. MARTINS, E. Manual de Contabilidade Societária Aplicável a todas 

as Sociedades de Acordo com as Normas Internacionais e do CPC. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Colaciona-se abaixo os distratotes de cada alternativa, a fim de rebater as razões recursais: 
Alternativa A - FALSO. Vide pag.: 62 da ref. Bibliográfica. Esse é o Custo de Mercadorias Vendidas (CMV) calculado 
equivocadamente. 
Alternativa B - FALSO. Vide pag.: 62 da ref. Bibliográfica. Esse é o Custo de Mercadorias Vendidas (CMV) 
Alternativa C - FALSO. Vide pag.: 62 da ref. Bibliográfica. Esse é o valor das Vendas Líquidas calculado 
equivocadamente. 
Alternativa D - VERDADEIRO.  Vide pag.: 62 da ref. Bibliográfica. 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – R$ 

Receita Tributável 120.000,00 

( - ) Imposto sobre Valor Adicionado (5.400,00) 

Receita Contábil 114.600,00 

( - ) Custo de Mercadorias Vendidas (CMV) (90.000,00) 

Lucro bruto 24.600,00 

Alternativa E - FALSO. Vide pag.: 62 da ref. Bibliográfica. Esse é o valor das Receita bruta de Vendas. 
Dessa forma, verifica-se que as razões recursais não valem prosperar, mantendo o gabarito preliminar inalterado, de 
maneira que a alternativa correta é a letra D. 
 
Fonte:  

• GELBCKE, E.R.; SANTOS, A.; IUDICIBUS, S. MARTINS, E. Manual de Contabilidade Societária Aplicável a todas 

as Sociedades de Acordo com as Normas Internacionais e do CPC. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado “ Em “Enquanto 70% das pessoas com psicose são tratadas em países de alta renda, 
apenas 12% das pessoas com essa condição recebem cuidados de saúde mental em países de baixa renda.” (4o§), 
considerando o termo que introduz o período, acerca do efeito de sentido provocado pode-se afirmar que:”, a 
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alternativa “E) Estabelece uma relação de sentido temporal concomitante relacionando informações apresentadas 
no período.” foi adequadamente indicada como correta. “Enquanto 70% das pessoas com psicose são tratadas em 
países de alta renda, apenas 12% das pessoas com essa condição recebem cuidados de saúde mental em países de 
baixa renda. Para a depressão, as lacunas na cobertura dos serviços são amplas em todos os países: mesmo em 
países de alta renda, apenas um terço das pessoas com depressão recebe cuidados formais de saúde mental e 
estima-se que o tratamento minimamente adequado para depressão varie de 23% em países de baixa renda para 3% 
em países de baixa e média-baixa renda.” (4º§) Sempre que; quando: escuta música, enquanto estuda. À medida 
que; à proporção que; ao passo que: fatigava-se, enquanto ouvia. De certa maneira; como: enquanto ser humano, 
não deveria roubar. Etimologia (origem da palavra enquanto). Da preposição em + quanto. O termo em análise, 
assim, indica um sentido de temporalidade. A alternativa “C) Expressa relação entre dois conteúdos que se 
contrapõem, mas não se anulam.” não pode ser considerada correta. Apesar de haver relação entre dois conteúdos, 
não há uma contraposição entre eles , mas sim a expressão de dois fatos que ocorrem simultaneamente.  
 
Fontes: 

• Azeredo, José -Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.  

• Cegalla, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado “Assinale a afirmativa em que a reescrita apresentada mantém a correção gramatical e 
semântica do trecho destacado a seguir: “Mesmo antes da pandemia de covid-19, apenas uma pequena fração das 
pessoas necessitadas tinha acesso a cuidados de saúde mental eficazes, acessíveis e de qualidade.” (4o§)”, a 
alternativa “D) O acesso a cuidados de saúde mental eficazes, acessíveis e de qualidade, mesmo antes da pandemia 
de covid-19, era restrito a uma pequena fração das pessoas necessitadas.” foi adequadamente indicada como 
correta. A inversão da ordem das informações foi realizada de modo a preservar a informação original. O termo 
“apenas” demonstra a mesma indicação observada pelo termo “restrito”, ou seja, indicam uma limitação. A 
alternativa “A) Ainda antes da pandemia de covid-19, uma pequena fração das pessoas necessitadas havia tido 
acesso à cuidados de saúde mental eficazes, acessíveis e de qualidade.” não pode ser indicada como correta. A 
construção “ acesso à cuidados” indica incorreção gramatical, não pode haver emprego do artigo feminino diante de 
palavra masculina, tal indicação ocorre em função do uso acento grave indicativo de crase.  
 
Fontes: 

• Azeredo, José -Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.  

• Cegalla, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 

• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado “As informações textuais acerca do assunto abordado são introduzidas por meio da 
citação de dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde (OMS); tal recurso textual tem como principal 
objetivo:”, a alternativa “C) Legitimar as informações apresentadas conferindo-lhes aspectos relevantes a serem 
considerados pelo seu interlocutor.” foi adequadamente indicada como correta. Ao citar entidades de reconhecida 
autoridade no assunto referido, o texto alcança maior credibilidade diante do interlocutor. Os gêneros jornalísticos 
podem ser divididos em duas grandes categorias: os gêneros que compõem o jornalismo opinativo e os gêneros que 
constituem o jornalismo informativo. No jornalismo opinativo, as opiniões do autor do texto ficam explícitas; no 
jornalismo informativo, os textos têm como objetivo noticiar, ou seja, narrar acontecimentos. A reportagem é 
considerada pelos estudiosos da linguagem como um gênero “problemático”, já que não possui definição clara 
dentro do campo linguístico;► Alguns estudiosos defendem que a reportagem nada mais é do que uma notícia 
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ampliada, enquanto outros acreditam que se trata de um gênero autônomo. Entre os que defendem a primeira 
visão, a reportagem extrapola os limites da notícia, mas apresenta relação direta com o gênero. Para aqueles que 
acreditam ser a reportagem um gênero autônomo, ela não pode ser relacionada com a notícia, já que sua função 
não é a cobertura de um fato, ou seja, não possui caráter noticioso; ► O propósito comunicativo da reportagem é 
informar a respeito de um assunto, o que não significa que esse assunto esteja necessariamente relacionado com 
temas do momento. Para Patrick Charaudeau, teórico que estuda os discursos da mídia, a “reportagem jornalística 
trata de um fenômeno social ou político, tentando explicá-lo”. Esse fenômeno social sobre o qual o estudioso se 
refere diz respeito aos acontecimentos produzidos no espaço público e que são de interesse geral. 
 
Fontes: 

• Azeredo, José -Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.  

• Cegalla, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 

• FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 5ª ed. 3ª reimpressão. 
São Paulo: Ática, 2008 

• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 

• Koch e Elias, Ler e compreender os sentidos do texto. 
 
 

BRANCA 

28 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que não foram encontradas na Lei Orgânica do Município de Novo Hamburgo/RS as alternativas 
da questão, configurando ausência de conteúdo programático. Entretanto, as alternativas “A”, “C”, “D” e “E” estão, 
sim, previstas nos incisos IV, I, II e III do art. 145 da Lei Orgânica do Município de Novo Hamburgo/RS, 
respectivamente. Mantido o gabarito de letra “B”, cujo enunciado não guarda correspondência no rol de 
competências do município insculpido no art. 145 da Lei Orgânica do Município de Novo Hamburgo/RS. Registre-se 
que o art. 146 prevê tão somente que o Município desenvolverá programas de assistência aos idosos portadores ou 
não de deficiências, com o objetivo de proporcionar a defesa de sua dignidade, bem-estar, prevenção de doenças, 
participação social ativa e integração na comunidade, tendo em vista uma melhor qualidade de vida. 
 
Fonte: 

• Lei Orgânica do Município de Novo Hamburgo/RS. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais dispõem que falta uma resposta correta à questão, pois a alternativa B menciona “auxilio pré-
escolar”, o que poderia ser entendido como sinônimo de “parcela paga a título de assistência pré-escolar” (art. 4, 
inciso XIV, da Lei nº 10.887/2004). Contudo, não é o caso de sinonímia, pois trata-se de benefícios diversos oriundos 
de dispositivos legais distintos. Nos termos da atual redação do artigo 4º, § 1º da Lei nº 10.887/2004, as parcelas 
ajuda de custo em razão de mudança de sede, indenização de transporte, salário-família e auxílio-alimentação estão 
excluídas da base de contribuição. Não há mais previsão de exclusão do auxílio pré-escolar (antigo inciso VI), em 
razão do fim da vigência da Medida Provisória nº 805/2017. Gabarito mantido. 
 
Fontes: 

• Lei federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004.  

• Medida Provisória nº 805, de 30 de outubro de 2017. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme o enunciado, tem-se a seguinte afirmativa como verdadeira: 
“Pessoas que gostam de teatro são criativas.” 
Essa afirmativa declara que todas as pessoas que gostam de teatro são criativas. Mas não diz o contrário, isto é, que 
todas as pessoas que são criativas gostam de teatro. 
DECISÃO: MANTER O GABARITO 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 

 
 
 
Cargo: Jornalista 
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Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nesta questão, houve incorreção na pontuação da alternativa “A” que prejudicou o sentido da frase, tornando-a, 
desta forma, incorreta. A frase deveria estar com a seguinte grafia: 
“Em linhas gerais, podem ser aplicadas à produção dos textos para esse tipo de house organ as mesmas normas 
pertinentes aos veículos impressos.”  
Assim, havendo duas respostas incorretas, a questão foi anulada. 
 
Fonte: 

• Ferraretto, Elisa Kopplin; Ferraretto, Luiz Artur. Assessoria de Imprensa - Teoria e Prática . Summus Editorial. 

Edição do Kindle. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado “O título do texto apresenta em sua estrutura linguística um recurso expressivo da 
linguagem que tem como objetivo:”, a alternativa “D) Associar elementos do mesmo domínio conceptual, usando 
um termo para identificar o segundo.” foi adequadamente indicada como correta. “OMS destaca necessidade 
urgente de transformar saúde mental e atenção” Metonímia: Substituição de um termo por outro, desde que haja 
uma relação entre eles. Assim, pode haver a substituição: do autor pela obra: Você não vai acreditar: comprei um 
Caravaggio. (isto é: comprar um quadro do Caravaggio.) do possuidor pelo possuído: Amanhã, vou ao médico e não 
se fala mais nisso! (isto é: ir ao consultório do médico.) do lugar pelo produto: Ela só fumava havana e nada mais. 
(isto é: fumar charuto produzido em Havana.) do efeito pela causa: Aqueles líderes insuflaram a guerra no coração 
dos jovens. (isto é: insuflar o ódio, causa da guerra.) do continente pelo conteúdo: Todos os dias, bebo uma xícara de 
chá de boldo. (isto é: beber o chá que está na xícara.) do instrumento pelo agente: Amanda é um bisturi excepcional. 
(isto é: é uma cirurgiã excepcional.) da coisa pela sua representação: Ninguém fala mal da minha terra sem antes me 
pedir permissão. (isto é: falar mal do país, estado ou cidade.) do inventor pelo invento: O Linux é um sistema 
operacional gratuito. (isto é: Linux é a invenção de Linus Torvalds; a palavra vem da união do nome de seu inventor 
“Linus” com “Unix”.) do concreto pelo abstrato: Na minha vida, encontrei muita gente sem coração. (isto é: gente 
sem sentimento.). É o que ocorre no título em análise, as pessoas que compõem a OMS é que destacam a 
necessidade citada. A alternativa “E) Utilizar um termo para identificar o outro em uma relação de semelhança 
conceitual entre os dois.” não pode ser indicada como correta. Uma relação de semelhança seria indicada pela 
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metáfora, “Aquela menina é um doce de pessoa”. Na metonímia não ocorre uma semelhança, mas substituição pela 
aproximação. 
 
Fontes: 

• Azeredo, José -Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.  

• Cegalla, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado “As informações textuais acerca do assunto abordado são introduzidas por meio da 
citação de dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde (OMS); tal recurso textual tem como principal 
objetivo:”, a alternativa “C) Legitimar as informações apresentadas conferindo-lhes aspectos relevantes a serem 
considerados pelo seu interlocutor.” foi adequadamente indicada como correta. Ao citar entidades de reconhecida 
autoridade no assunto referido, o texto alcança maior credibilidade diante do interlocutor. Os gêneros jornalísticos 
podem ser divididos em duas grandes categorias: os gêneros que compõem o jornalismo opinativo e os gêneros que 
constituem o jornalismo informativo. No jornalismo opinativo, as opiniões do autor do texto ficam explícitas; no 
jornalismo informativo, os textos têm como objetivo noticiar, ou seja, narrar acontecimentos. A reportagem é 
considerada pelos estudiosos da linguagem como um gênero “problemático”, já que não possui definição clara 
dentro do campo linguístico;► Alguns estudiosos defendem que a reportagem nada mais é do que uma notícia 
ampliada, enquanto outros acreditam que se trata de um gênero autônomo. Entre os que defendem a primeira 
visão, a reportagem extrapola os limites da notícia, mas apresenta relação direta com o gênero. Para aqueles que 
acreditam ser a reportagem um gênero autônomo, ela não pode ser relacionada com a notícia, já que sua função 
não é a cobertura de um fato, ou seja, não possui caráter noticioso; ► O propósito comunicativo da reportagem é 
informar a respeito de um assunto, o que não significa que esse assunto esteja necessariamente relacionado com 
temas do momento. Para Patrick Charaudeau, teórico que estuda os discursos da mídia, a “reportagem jornalística 
trata de um fenômeno social ou político, tentando explicá-lo”. Esse fenômeno social sobre o qual o estudioso se 
refere diz respeito aos acontecimentos produzidos no espaço público e que são de interesse geral. 
 
Fontes: 

• Azeredo, José -Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.  

• Cegalla, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 

• FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 5ª ed. 3ª reimpressão. 
São Paulo: Ática, 2008 

• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 

• Koch e Elias, Ler e compreender os sentidos do texto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado “De acordo com as expressões linguísticas empregadas para apresentar as informações 
apresentadas no terceiro parágrafo do texto, infere-se que o enunciador considera:”, a alternativa “A) A 
criminalização da tentativa de suicídio em alguns países como uma questão retrógrada.” foi adequadamente 
indicada como correta de acordo com o trecho destacado a seguir: “20 países ainda criminalizam a tentativa de 
suicídio.” O termo “ainda”, demonstra a perspectiva do enunciador de que tal atitude já deveria não existir. 
 
Fontes: 

• Azeredo, José -Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.  

• Cegalla, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 

• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 
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• Koch e Elias, Ler e compreender os sentidos do texto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que existe mais de uma resposta correta sob o argumento de que a alternativa “A” (A livre 
organização para a soberania) também configuraria exceção aos direitos constitutivos da cidadania previstos na Lei 
Orgânica do Município de Novo Hamburgo/RS, pois “na lei Orgânica de Novo Hamburgo, não há soberania, mas sim 
AUTONOMIA, conforme lei que rege município”. Todavia, o art. 117 da Lei Orgânica do Município de Novo 
Hamburgo/RS estabelece expressamente que a livre organização para a soberania é um direito constitutivo da 
cidadania. Além do mais, não se trata de dizer que o próprio município é dotado de soberania, mas que é assegurado 
ao habitante do município, entre outros direitos, o direito à soberania, amparado na livre organização política (art. 
116 e 117, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Novo Hamburgo/RS). Cuida-se, portanto, de demonstração de 
uma garantia do povo, legítimo titular de todo o poder, conforme art. 1º, único, da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Gabarito mantido. 
 
Fontes: 

• Lei Orgânica do Município de Novo Hamburgo/RS. 

• Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais dispõem que o enunciado daria a entender que a opção a ser assinalada seria aquela que “FICOU 
na lei”, de modo que quatro itens estariam corretos. O inconformismo recursal não merece acolhida, dada a clareza 
do enunciado da questão, do qual se pode extrair que, das parcelas citadas nas alternativas, somente a parcela 
auxílio pré-escolar ainda estaria sujeita a compor a base de contribuição. As demais referências (alternativas “A”, 
“C”, “D” e “E”) permanecem excluídas da base de contribuição. Gabarito mantido. 
 
Fonte: 

• Lei federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004. Medida Provisória nº 805, de 30 de outubro de 2017. 

 
 
 
Cargo: Procurador 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito oficial da questão sub examen (alternativa “E”) não merece reparos. Senão vejamos:  
Alternativa “A” incorreta: Paulo Bonavides (Curso de Direito Constitucional, 25. ed., p. 593) reconhece uma quinta 
dimensão de direitos fundamentais e nela insere a paz. 
Alternativa “B” incorreta: Trata dos direitos da 4ª dimensão. 
Alternativa “C” incorreta: Refere-se aos direitos fundamentais da 2ª dimensão. 
Alternativa “D” incorreta: Refere-se aos direitos fundamentais da 1ª dimensão.  
Alternativa “E” correta: Os direitos fundamentais de terceira geração emergiram após a Segunda Guerra Mundial e 
estão ligados aos valores de fraternidade ou solidariedade. São aqueles relacionados ao desenvolvimento ou 
progresso, ao meio ambiente, à autodeterminação dos povos, bem como ao direito de propriedade sobre o 
patrimônio comum da humanidade e ao direito de comunicação. São direitos transindividuais, em rol 
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exemplificativo, destinados à proteção do gênero humano. Em caráter de humanismo e universalidade, os direitos 
fundamentais de terceira geração direcionam-se para a preservação da qualidade de vida, tendo em vista que a 
globalização a tornou necessária. 
 
Fonte: 

• LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 

957/961.  

 
 

BRANCA 

06 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso interposto apresenta como argumento “erro na divulgação do gabarito”. Refutando tal argumento e 
confirmando o gabarito oficial (alternativa “D”), apresentamos a seguinte justificativa: 
A assertiva I está incorreta: Poder disciplinar é o que cabe à Administração Pública para apurar infrações e aplicar 
penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa; é o caso dos estudantes de 
uma escola pública. Não abrange as sanções impostas a particulares não sujeitos à disciplina interna da 
Administração, porque, nesse caso, as medidas punitivas encontram seu fundamento no poder de polícia do Estado. 
A assertiva II está correta: Segundo o magistério de DI PIETRO, “no que diz respeito aos servidores públicos, o poder 
disciplinar é uma decorrência da hierarquia; mesmo no Poder Judiciário e no Ministério Público, onde não há 
hierarquia quanto ao exercício de suas funções institucionais, ela existe quanto ao aspecto funcional da relação de 
trabalho, ficando os seus membros sujeitos à disciplina interna da instituição” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 
“Direito administrativo”. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 91).   
A assertiva III está incorreta: A decisão de punir da Administração não pode nunca ser sumária, mas adequadamente 
motivada e baseada em fatos devidamente apurados em processos administrativos em que se assegure ao servidor a 
observância do devido processo legal, especialmente o direito de defesa e contraditório (tal como previsto no artigo 
5º, LV, da Constituição Federal). Seria inaceitável (e inconstitucional) que a sanção pudesse ser sumária e escolhida 
simplesmente a partir de critérios de oportunidade e conveniência. 
 
Fonte: 

• DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. “Direito administrativo”. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2003.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso interposto apresenta como argumento “falta de resposta correta”. Refutando tal argumento e 
confirmando o gabarito oficial (alternativa “E”), trazemos à colação abalizada doutrina: “Admissão é o ato unilateral 
e vinculado pelo qual a Administração reconhece ao particular, que preencha os requisitos legais, o direito à 
prestação de um serviço público. É ato vinculado, tendo em vista que os requisitos para outorga da prestação 
administrativa são previamente definidos, de modo que todos os que os satisfaçam tenham direito de obter o 
benefício” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. “Direito administrativo”. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 221).   
Alternativa “A” incorreta: O conceito apresentado é o de aprovação.  
Alternativa “B” incorreta: O conceito apresentado é o de homologação. 
Alternativa “C” incorreta: O conceito apresentado é o de licença.  
Alternativa “D” incorreta: O conceito apresentado é o de autorização administrativa. 
 
Fonte: 

• DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. “Direito administrativo”. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2003.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito oficial (alternativa “E”) não merece reparos, porquanto encontra perfeita consonância com o disposto no 
parágrafo único do artigo 238, CPC (incluído pela Lei nº 14.195, de 2021). 
As alternativas “A”, “B”, “C” e “D” estão incorretas pelas razões adiante explicitadas:  
Alternativa “A”: A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, 
contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados 
do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça (art. 246, caput, com a nova redação 
dada pela Lei nº 14.195, de 2021. 
Alternativa “B”: Art. 245, CPC: “Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está 
impossibilitado de recebê-la”. 
Alternativa “C”, incorreta. Vide exceções do art. 247, CPC. 
Alternativa “D”, incorreta. Trata-se de obrigação legal, não faculdade (art. 246, § 1º). 
 
Fonte: 

• Código de Processo Civil.   
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado “O título do texto apresenta em sua estrutura linguística um recurso expressivo da 
linguagem que tem como objetivo:”, a alternativa “D) Associar elementos do mesmo domínio conceptual, usando 
um termo para identificar o segundo.” foi adequadamente indicada como correta. “OMS destaca necessidade 
urgente de transformar saúde mental e atenção” Metonímia: Substituição de um termo por outro, desde que haja 
uma relação entre eles. Assim, pode haver a substituição: do autor pela obra: Você não vai acreditar: comprei um 
Caravaggio. (isto é: comprar um quadro do Caravaggio.) do possuidor pelo possuído: Amanhã, vou ao médico e não 
se fala mais nisso! (isto é: ir ao consultório do médico.) do lugar pelo produto: Ela só fumava havana e nada mais. 
(isto é: fumar charuto produzido em Havana.) do efeito pela causa: Aqueles líderes insuflaram a guerra no coração 
dos jovens. (isto é: insuflar o ódio, causa da guerra.) do continente pelo conteúdo: Todos os dias, bebo uma xícara de 
chá de boldo. (isto é: beber o chá que está na xícara.) do instrumento pelo agente: Amanda é um bisturi excepcional. 
(isto é: é uma cirurgiã excepcional.) da coisa pela sua representação: Ninguém fala mal da minha terra sem antes me 
pedir permissão. (isto é: falar mal do país, estado ou cidade.) do inventor pelo invento: O Linux é um sistema 
operacional gratuito. (isto é: Linux é a invenção de Linus Torvalds; a palavra vem da união do nome de seu inventor 
“Linus” com “Unix”.) do concreto pelo abstrato: Na minha vida, encontrei muita gente sem coração. (isto é: gente 
sem sentimento.). É o que ocorre no título em análise, as pessoas que compõem a OMS é que destacam a 
necessidade citada. A alternativa “E) Utilizar um termo para identificar o outro em uma relação de semelhança 
conceitual entre os dois.” não pode ser indicada como correta. Uma relação de semelhança seria indicada pela 
metáfora, “Aquela menina é um doce de pessoa”. Na metonímia não ocorre uma semelhança, mas substituição pela 
aproximação. 
 
Fontes: 

• Azeredo, José -Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.  

• Cegalla, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14195.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14195.htm#art44
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado “ Em “Enquanto 70% das pessoas com psicose são tratadas em países de alta renda, 
apenas 12% das pessoas com essa condição recebem cuidados de saúde mental em países de baixa renda.” (4o§), 
considerando o termo que introduz o período, acerca do efeito de sentido provocado pode-se afirmar que:”, a 
alternativa “E) Estabelece uma relação de sentido temporal concomitante relacionando informações apresentadas 
no período.” foi adequadamente indicada como correta. “Enquanto 70% das pessoas com psicose são tratadas em 
países de alta renda, apenas 12% das pessoas com essa condição recebem cuidados de saúde mental em países de 
baixa renda. Para a depressão, as lacunas na cobertura dos serviços são amplas em todos os países: mesmo em 
países de alta renda, apenas um terço das pessoas com depressão recebe cuidados formais de saúde mental e 
estima-se que o tratamento minimamente adequado para depressão varie de 23% em países de baixa renda para 3% 
em países de baixa e média-baixa renda.” (4º§) Sempre que; quando: escuta música, enquanto estuda. À medida 
que; à proporção que; ao passo que: fatigava-se, enquanto ouvia. De certa maneira; como: enquanto ser humano, 
não deveria roubar. Etimologia (origem da palavra enquanto). Da preposição em + quanto. O termo em análise, 
assim, indica um sentido de temporalidade. A alternativa “C) Expressa relação entre dois conteúdos que se 
contrapõem, mas não se anulam.” não pode ser considerada correta. Apesar de haver relação entre dois conteúdos, 
não há uma contraposição entre eles, mas sim a expressão de dois fatos que ocorrem simultaneamente.  
 
Fontes: 

• Azeredo, José -Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.  

• Cegalla, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado “As informações textuais acerca do assunto abordado são introduzidas por meio da 
citação de dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde (OMS); tal recurso textual tem como principal 
objetivo:”, a alternativa “C) Legitimar as informações apresentadas conferindo-lhes aspectos relevantes a serem 
considerados pelo seu interlocutor.” foi adequadamente indicada como correta. Ao citar entidades de reconhecida 
autoridade no assunto referido, o texto alcança maior credibilidade diante do interlocutor. Os gêneros jornalísticos 
podem ser divididos em duas grandes categorias: os gêneros que compõem o jornalismo opinativo e os gêneros que 
constituem o jornalismo informativo. No jornalismo opinativo, as opiniões do autor do texto ficam explícitas; no 
jornalismo informativo, os textos têm como objetivo noticiar, ou seja, narrar acontecimentos. A reportagem é 
considerada pelos estudiosos da linguagem como um gênero “problemático”, já que não possui definição clara 
dentro do campo linguístico;► Alguns estudiosos defendem que a reportagem nada mais é do que uma notícia 
ampliada, enquanto outros acreditam que se trata de um gênero autônomo. Entre os que defendem a primeira 
visão, a reportagem extrapola os limites da notícia, mas apresenta relação direta com o gênero. Para aqueles que 
acreditam ser a reportagem um gênero autônomo, ela não pode ser relacionada com a notícia, já que sua função 
não é a cobertura de um fato, ou seja, não possui caráter noticioso; ► O propósito comunicativo da reportagem é 
informar a respeito de um assunto, o que não significa que esse assunto esteja necessariamente relacionado com 
temas do momento. Para Patrick Charaudeau, teórico que estuda os discursos da mídia, a “reportagem jornalística 
trata de um fenômeno social ou político, tentando explicá-lo”. Esse fenômeno social sobre o qual o estudioso se 
refere diz respeito aos acontecimentos produzidos no espaço público e que são de interesse geral. 
 
Fontes: 

• Azeredo, José -Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.  

• Cegalla, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 

• FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 5ª ed. 3ª reimpressão. 
São Paulo: Ática, 2008 

• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 
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• Koch e Elias, Ler e compreender os sentidos do texto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado “Considerando aspectos linguísticos, tendo como referência as informações 
apresentadas em “Em 2019, quase um bilhão de pessoas – incluindo 14% dos adolescentes do mundo – viviam com 
um transtorno mental.” (2o§), analise as construções linguísticas a seguir.”, a alternativa  “E) I, III e IV.” foi 
adequadamente indicada como correta. “Em 2019, quase um bilhão de pessoas – incluindo 14% dos adolescentes do 
mundo – viviam com um transtorno mental.” (2º§) Concordância verbal é a relação estabelecida de forma 
harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar; 
quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Exemplos: Eu adoro quando as flores desabrocham na 
Primavera. Elas adoram quando as flores desabrocham na Primavera. Cristina e Eva entraram no hospital. A 
construção “I. Quase um bilhão de pessoas vivia com um transtorno mental.” está correta de acordo com a norma 
padrão. Nome coletivo no singular deixa o verbo no singular, mesmo que venha seguido de nome no plural. Um 
milhão, um bilhão, um trilhão exigem o verbo no singular como nomes coletivos que são.  
 
Fontes: 

• Azeredo, José -Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.  

• Cegalla, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 

• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme o enunciado, tem-se a seguinte afirmativa como verdadeira: 
“Pessoas que gostam de teatro são criativas.” 
Essa afirmativa declara que todas as pessoas que gostam de teatro são criativas. Mas não diz o contrário, isto é, que 
todas as pessoas que são criativas gostam de teatro. 
DECISÃO: MANTER O GABARITO 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 

 
 
 
Cargo: Técnico em Informática 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O 7º§ denota, inicialmente, os seguintes questionamentos: “Não há nesta aldeia de cristãos um homem honesto que 
me dê pouso por uma noite? Não há sequer uma mulher desonesta?”. Considerando o contexto textual e as ideias 
apresentadas ao longo do texto, é possível afirmar que o ponto de interrogação tem como objetivo “realçar a 
situação aflitiva vivenciada pelo personagem”. As demais informações são inadequadas e incoerentes, segundo a 
conjuntura textual.  
 
Fontes:  
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• CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 46ª ed. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 2007. 

• FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 5ª ed. 3ª reimpressão. 

São Paulo: Ática, 2008. 

 
 

III 
DAS CONCLUSÕES 

 

 

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

fundamentações supraelencadas. 

 

  

Publique-se, 

 

28 de dezembro de 2022 

 

INSTITUTO CONSULPLAN 


