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RELATÓRIO DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE BODOCÓ - PE, 
REFERENTE AOS RECURSOS IMPETRADOS POR CANDIDATOS, QUANTO A PROVA OBJETIVA E GABARITO 
PRELIMINAR. 
 

RECURSOS DEFERIDOS 

 

 

 

QUESTÃO Nº 22 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TESOUREIRO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 22 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De fato houve um erro no fornecimento do gabarito oficial. A resposta correta é a letra (C): Ctrl + Z. O gabarito 
oficial da questão deve ser alterado. 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA A LETRA C. 

 

QUESTÃO Nº 21 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO LEGISLATIVO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 21 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Esta banca decide-se por acatar o argumento do requerente e decide pela Anulação da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

 

 

 

QUESTÃO Nº 10 - LÍNGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 10 Língua Portuguesa Fundamental Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A alternativa correta deve ser Alternativa D – COMÉDIA e RISADA são substantivos femininos sim. 
 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA A LETRA D. 

QUESTÃO Nº 09 - LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 09 Língua Portuguesa Médio Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

No fragmento ocorre ANACOLUTO, quebra sintática de um período. 
 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA A LETRA D. 
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QUESTÃO Nº 28 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO LEGISLATIVO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 28 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De fato duas opções estão corretas, as letras (A) e (C). Assim sendo, esta Banca decide anular a questão.  

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

 

RECURSOS INDEFERIDOS 

 
 

QUESTÃO Nº 01 – LÍNGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 01 Língua Portuguesa Fundamental Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Personagem é um ser criado para um texto narrativo, com características físicas ou psicológicas definidas e 
participa ativamente da narração. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 06 – LÍNGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 06 Língua Portuguesa Fundamental Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O reconhecimento da emoção se faz no contexto da história e a expressão “-Pronto, uma...” representa apenas a 
contagem das castanhas. A expressão “- Espere aí, diabada!”, quer seja pela escolha das palavras (diabada), quer 
seja pelo sinal de pontuação (exclamação) bem marcados expressam emoção. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 08 – LÍNGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 08 Língua Portuguesa Fundamental Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Substantivo composto formado por ADJETIVO (BOM) e SUBSTANTIVO (BOCADO) flexionam os dois elementos. 
BONS-BOCADOS. O princípio básico de concordância verbal é “VERBO CONCORDA COM O SUJEITO EM PESSOA E 
NÚMERO”. Os verbos FAZER e COMER têm como sujeito o pronome “QUEM” que, sendo pronome de terceira 
pessoa do singular, exige verbo na terceira pessoa do singular. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
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QUESTÃO Nº 09 – LÍNGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 09 Língua Portuguesa Fundamental Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A questão apenas solicitava QUANTOS substantivos existem no enunciado demarcado. Era apenas CONTAR: 
COISAS, GAVETAS, TESOURINHAS, PAPAGAIO, TAPETES, ALMOFADAS, LEITE, CRIANÇAS – Oito substantivos. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 01 – LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 01 Língua Portuguesa Médio Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Segundo as ideias do texto, ao término de uma relação, QUANDO SE TORNAM MOTIVO DE CHANTAGEM 
EMOCIONAL, crianças advindas dessa relação sofrem consequências irreversíveis. O autor defende essa tese a 
ilustra com situações concretas como base de sua argumentação. Para reforçar diz tacitamente no texto “Filho 
precisa de pai”. A ausência do artigo é, gramaticalmente, marca de generalização. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 02 – LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 02 Língua Portuguesa Médio Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Inferir é, a partir de informações do texto, captar as informações que estão nas entrelinhas. 
No desenvolvimento do texto o autor só mencionou chantagens feitas pelas mulheres, em trecho algum 
mencionou chantagens masculinas, induzindo o leitor a inferir. (Inferência é método indutivo) 
“A ex usava todos os estratagemas para conseguir algo a mais: material escolar, roupas de inverno. Pensei ser um 
caso isolado. Coisa nenhuma.” 
“A mãe do bebê passou lá cinco dias. Fez exigências como se tivessem um relacionamento. Ele saiu todas as 
noites. Ela reforçou as cobranças.” 
“Agora que ela sofreu a rejeição, porém, mudou de comportamento.” 
“Muitas mulheres, justamente, jogam com o amor do pai pelo filho.” 
“Da mesma forma, usar os filhos para chantagear o ex nunca dá certo.” 
Assim, com base nas informações da superfície textual, pode-se inferir “No fim de uma relação só as mulheres 
costumam chantagear emocionalmente os pais de filhos advindos dessa relação.” 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 06 – LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 06 Língua Portuguesa Médio Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O enunciado da questão não solicitou a substituição dos nomes pelos pronomes equivalentes e respectivos. 
Apenas solicitou qual alternativa apresenta PRONOMES possíveis para serem colocados. Ressalte-se que, quanto 
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ao emprego de pronomes, as preposições exigem pronomes pessoais oblíquos tônicos e nunca permitirão 
pronomes pessoais do caso reto. Assim, eliminam-se todas as alternativas que apresentem o pronome EU, que é 
reto por excelência. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 07 – LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 07 Língua Portuguesa Médio Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A regência do verbo CABER no fragmento mencionado na questão é de VERBO INTRANSITIVO. A única alternativa 
que apresenta verbo intransitivo é a alternativa D, que apresenta o verbo VOLTAR. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 08 – LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 08 Língua Portuguesa Médio Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

FIM-DE-FESTA é substantivo composto, parte da locução adjetiva referente a relacionamento. Substantivo 
composto com preposição, flexiona-se apenas o primeiro elemento. Relacionamento de FINS-DE-FESTA. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 10 – LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 10 Língua Portuguesa Médio Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A vírgula está demarcando os apostos JORNALISTA (em relação a “amigo”) e CHILENA (em relação a “mulher”). 
Observe-se que, sem os apostos, o período assim seria escrito e as vírgulas desapareceriam: HÁ MUITO TEMPO EU 
TIVE UM AMIGO CUJA MULHER VOLTOU PARA SEU PAÍS. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 04 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 04 Língua Portuguesa Superior Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

O articulador discursivo de condição nas duas orações é a palavra CASO. O “se” nas duas ocorrências é índice de 
indeterminação do sujeito. Ocorre zeugma (omissão de termo anteriormente mencionado): o mundo parecerá 
belo e justo, ... (o mundo) parecerá feio e perverso. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
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QUESTÃO Nº 05 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 05 Língua Portuguesa Superior Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

Compostos da palavra BEM são grafados com hífen. Compostos da palavra MAL, Se a palavra seguinte iniciar por 
vogal, emprega-se hífen. Se a palavra seguinte iniciar por consoante, justapõem-se (sem hífen). 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 11 – CONHECIMENTOS GERAIS – FUNDAMENTAL COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 11 Conhecimentos Gerais Fundamental 
Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Inegavelmente a questão é de grande complexidade com opções alternativas muito próximas, com sutilezas que 
as distinguem. 
Primeiramente vale destacar que o enunciado assim se manifestou: O Fragmento da música abaixo, notabilizada 
na voz de Luiz Gonzaga, faz referência mais especificamente e diretamente a qual das realidades inerentes ao 
homem sertanejo?  
Por mais que reconheçamos a seca como um dos grandes motivos para a saída do Sertão, lembremos que tal fato 
não está especificamente e diretamente explicitado no fragmento da letra- música, nem ao menos em toda a 
canção, por mais que aceitamos a mesma como uma das razões motivadoras. Mas implícita está, assim como 
tantas outras mazelas que apenaram o pobre homem do sertão, como o latifúndio e o Coronelismo. 
Vejamos o que geograficamente pode-se entender por Migração Sazonal: Modelo de migração que se caracteriza 
por estar ligada as estações do ano. É uma migração temporária na qual o migrante sai de um local em um 
determinado período do ano e, posteriormente, retorna, em outro período. Como podemos observar no 
fragmento ou até mesmo na totalidade da música “pau de arara” em nenhum momento se pode detectar esse 
fenômeno da sazonalidade. Evidente fica seja pela interpretação da música, seja pelo conhecimento histórico que 
muitos sertanejos, sobretudo nordestinos, abandonaram as terras áridas do sertão em busca de melhores 
oportunidades de vida e de emprego. E inegavelmente a maioria não mais retornou. 
Vejamos agora a descrição geográfica sobre o Êxodo Rural: Tipo de migração que se dá com a transferência de 
populações rurais para o meio urbano. Tal tipo de migração tende a ser definitivo. As principais causas são a 
industrialização, expansão do setor terciário e a mecanização da agricultura, problemas climáticos, violência no 
campo e concentração fundiária. O êxodo rural está ligado ao processo de urbanização. 
Assim esta Banca decide por manter e reforçar o seu gabarito oficial. A letra da música faz referência mais 
especificamente e diretamente a saída do sertanejo do sertão para um centro urbano (seu moço). Portanto, a 
letra (C) é a resposta da questão. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 12 – CONHECIMENTOS GERAIS – MÉDIO COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 12 Conhecimentos Gerais Médio Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Em nenhum momento a expressão: “Em que Governo foi lançado o Plano Real deixa margem para dubiedade”. 
Primeiramente vale frisar que o Plano Real foi implantado de forma gradativa, onde diversos nomes passaram 
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pela Pasta da Fazenda, destacando-se entre eles Rubens Ricupero e Ciro Gomes. O que inviabiliza creditá-lo a 
único Ministro. Fora isto, a palavra “Governo” é na questão empregado no seu sentido literal, sociológico, 
axiológico e histórico. Como manifestação de soberania. Poder este que evidentemente é exercido mais 
propriamente pelo Presidente, que no nosso caso acumula a Chefia de Estado e de Governo. Caso esta mesma 
questão fosse formulada, tendo nas opções como respostas apenas nomes de Ministros, talvez, o requerente 
pudesse encontrar algum respaldo para formular tal recurso. Pelo jogo de opções (alternativas) serem todas de 
Ex-Presidentes, pela literalidade do enunciado assim informar, pelo próprio senso interpretativo histórico e 
principalmente pelo uso principal e mais adequado do que se entende por “Governo”, não existe qualquer 
possibilidade de interpretação distinta. O Plano Real foi implantado no Governo de Itamar Franco. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 24 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

O Enunciado da questão fornece os elementos necessários à resolução da questão. A letra (B) está errada. 
Primeiramente o argumento sustentado pelo requerente não se aplica ao caso especificado pela opção, letra (B). 
O tecido aderido a pele, em situação de queimadura, não deve ser removido. Tal situação caracteriza uma 
queimadura grave, e portanto, tal procedimento, se necessário, deve ser realizado por profissional especializado. 
(Procedimento médico). O requerente ao fornecer o referido argumento: “Se a roupa estiver molhada, retire-a 
imediatamente. O tecido mantém o calor do líquido”, cria uma situação nova não especificada pela questão.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 28 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 28 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

De fato, nada impede que um profissional possa realizar tarefa de outra pessoa quando solicitado. Entretanto, não 
é isto que a opção indica. Não é dever deste profissional realizar tarefas alheias às suas. Em certas situações este 
poderá sim se recusar. Por sinal é até recomendável que não se disponha a fazê-lo, sobretudo, quando se tratar 
de função atípica à sua. Considerar tal proposição correta seria aceitar que todos os pedidos de terceiros devem 
ser aceitos, o que implicaria se submeter a uma prática abusiva, irresponsável ou até mesmo ilegal. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 30 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 30 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

O argumento usado relo requerente não tem qualquer fundamento. E apenas reforça o que o gabarito oficial 
indica. Todas as proposições estão erradas. Portanto, o gabarito oficial é letra (D). Todas as proposições estão 
incorretas. O Requerente não contradiz, com seu argumento, a posição desta banca, apenas reafirma, recurso 
sem fundamento.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
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QUESTÃO Nº 16 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – GUARDA PATRIMONIAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 16 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Como explicita a proposição II: Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta 
humana na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que 
ninguém saia prejudicado. Neste sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada 
com o sentimento de justiça social. Desta feita o item III está errado por que a ética não pode ser considerado um 
conjunto de preceitos legais. Porque se assim fosse seria Lei. A ética pode servir de orientação na constituição das 
Leis, mas com esta não se confunde.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 21 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – GUARDA PATRIMONIAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 21 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O item II está correto, ao afirmar:  Os incêndios de Categoria (B) ocorrem com líquidos inflamáveis. O extintor de 
CO2 é apropriado ao combate a este tipo de chama. 
Observe atentamente as imagens: 
 

   
 
Segundo as recomendações e especificações das entidades competentes o extintor de incêndio Gás carbônico é 
sim apropriado para combates a incêndios de categoria B. Por mais que indiquem que os extintores Pó químico 
seco e espuma sejam os mais indicados, não significa dizer com isto que o do tipo Gás Carbônico seja 
inapropriado. Tanto é verdade que a primeira imagem (Cartaz que especifica os tipos de extintores que devem ser 
utilizados) apresenta o mesmo (extintor Gás Carbônico) como apropriado à utilização neste tipo de incêndio (tipo 
B).  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 22 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – GUARDA PATRIMONIAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 22 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
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Observe atentamente a imagem abaixo: 
 

 
 
Como se podem comprovar a terceira placa e o terceiro extintor exibem sim o símbolo letra C (letra branca 
inserido em um círculo azul) como indicativo de ser indicado no uso de incêndios do tipo (C). O símbolo 
especificado pelo requerente inserido em um fundo preto é o extintor do tipo K. A letra K (em branco) inserido em 
um quadrado preto é indicado no combate de incêndio de óleo e gordura.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 27 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 27 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O item I afirma: Tombamento é uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada. Proposição 
perfeitamente correta. Dentre as diversas formas que o Estado pode intervir na propriedade privada, o 
tombamento é uma delas. A proposição apenas não especificou os motivos e em que situações esta pode ocorrer, 
fato que não invalida ou torna a proposição errada 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 20 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TESOUREIRO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 20 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Segundo a Lei 7.357/ 85, mais popularmente conhecida como a Lei do cheque, em seu Capítulo I: Da Emissão e da 
Forma do Cheque, o art. 1º preceitua que o cheque deve conter: 
I - a denominação “cheque” inscrita no contexto do título e expressa na língua em que este é redigido; 
II - a ordem incondicional de pagar quantia determinada; 
III - o nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar (sacado); 
IV - a indicação do lugar de pagamento; 
V - a indicação da data e do lugar de emissão; 
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VI - a assinatura do emitente (sacador), ou de seu mandatário com poderes especiais. 
Desta feita esta banca, fundada em preceito legal, mantém sua posição. Na verdade ao ser impresso na folha do 
cheque o número do Banco e o da Agência, além de atender requisitos de ordem organizacional, tal finalidade se 
destina a estabelecer a instituição pagadora. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 21 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TESOUREIRO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 21 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De fato o item (D) na sua formulação apresenta um erro de digitação, foi incluído o item (V) sem que este 
existisse. Entretanto, essa banca decide-se pelo indeferimento do recurso em razão desta opção não ter sido dada 
como o gabarito oficial. A resposta da questão é a letra (C). Tal erro não implicou em nenhum prejuízo para os 
candidatos, ao contrário, representou uma vantagem igualitária para todos. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TESOUREIRO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 24 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Embasamento legal art. Art. 63 da lei 4.320/64:  A liquidação da despesa consiste na verificação do direito 
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 19 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO LEGISLATIVO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 19 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A própria Constituição Federal no seu CAPÍTULO VII, que trata da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA preceitua: 
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. 
Estes são os princípios basilares expostos pela Constituição o que não excluem outros correlatos ou implícitos, por 
sinal, muitos dos quais considerados pelos doutrinadores, como faz o recorrente. Fundamentamos nossa decisão 
no próprio fundamento maior, a Constituição. Esta banca decide pela manutenção do gabarito: letra (C), apenas 
os itens II e III estão certos. O item I está errado por que referido ato não será anulável e sim, NULO.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 23 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO LEGISLATIVO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
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(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A questão em análise é precisa ao expressar em seu enunciado: A Constituição Federal, no que se refere ao 
regime próprio de previdência social para os servidores públicos titulares de cargos efetivos, proíbe: 
O requerente não fornece nenhum argumento, nem embasamento legal, que corrompa o que fora informado 
pelo gabarito oficial. 
Assim o requerente se fundamentou: (...)UM TRABALHADOR QUE SEJA SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO QUE TENHA 
MAIS DE 2 VÍNCULOS, OU SEJA, TENHA 2 CARGOS EFETIVO OU MAIS, TERÁ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL QUANTO AO SEU PRIMEIRO VÍNCULO, MAS NADA IMPEDE QUE O MESMO SERVIDOR SEJA SEGURADO DO 
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA QUANTO AOS OUTROS VÍNCULOS 
Pelo exposto o Requerente apresenta fundamentação em discordância o que fora exigido pela questão: (...)no que 
se refere ao regime próprio de previdência social 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 25 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO LEGISLATIVO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 25 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Observe o que fora considerado no enunciado da questão:  
“Quando a ação prescrever na esfera judicial, a Administração:” 
O Enunciado é claro e preciso ao se referir ao instituto da PRESCRIÇÃO JUDICIAL, e não a ADMINISTRATIVA. Na 
verdade o que a questão exigia era o conhecimento por parte do Candidato quanto ao procedimento admitido 
para a Administração diante de ação prescrita na Esfera Judicial. O fundamento apresentado pelo requerente é 
destoante com a questão. Não fora apresentado nenhum argumento convincente, fundado em embasamento 
legal, que pudesse nos convencer do contrário. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 27 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO LEGISLATIVO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 27 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Sustentamos nossa posição nos próprios incisos contidos no. Art. 5º, da Constituição Federal: 
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo 
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; 
Desta feita pode-se claramente observar que a determinação judicial só é válida para o período diurno. O item I 
da proposição considera válido a partir da existência de determinação judicial. O que não está correto. Esta só 
será válida se impetrada para ser aplicada durante o dia. 
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo 
se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, 
fixada em lei; 
De fato, como salienta o inciso acima, ninguém em tais casos será privado de direitos, desde que não se recuse de 
cumprir prestação alternativa fixada em Lei. Como se observa no item II da questão, esta consideração final foi 
propositadamente suprimida, o que a tornou incorreta. 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
O item III está errado. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
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b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de 
interesse pessoal; 
O item IV está errado por que são a todos assegurado a obtenção de certidões em repartições públicas, para 
defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; E não como expõe o item a apenas para os 
reconhecidamente pobres, na forma da lei. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juazeiro do Norte – CE, 01 de Junho de 2016. 


