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JULGAMENTO DOS RECURSOS 

 
Com base no item 7.1. c do edital da Câmara Municipal de Ouro Branco, a  Empresa realizadora 
do Concurso Público nº 01/2011 torna público o julgamento dos recursos interpostos pelos 
candidatos contra as questões da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, em 17/02/2012. 
 

01 – CARGOS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO – 
ASSISTENTE LEGISLATIVO – RECEPCIONISTA – TECNICO EM 
INFORMÁTICA 
 
QUESTÂO 03 – LÍNGUA PORTUGUESA 
Só não é causa do desaparecimento dos tubarões: 
[A] “Uma preciosidade da evolução, os tubarões  surgiram antes mesmo dos dinossauros...” 
[B] “ O principal objetivo dos pescadores é a retirada das barbatanas...” 
[C] “Os tubarões [ ...] têm poucos filhotes e  o tempo de gestação é relativamente curto...” 
[D] “Não existe lei internacional que restrinja a pesca de tubarões...” 

 
 RAZÕES: 

Na verdade, houveum deslize na digitação do item C,  quando se trocou o adjetivo  longo por curto que 
poderia alterar a resposta certa, se não houvesse, nessa mesma alternativa,  outra clara causa  do 
desaparecimento dos tubarões _  “têm poucos filhotes” .  
Se eles reproduzem pouco, a espécie tende a desaparecer. 
Repetindo: Quantos menos filhotes uma espécie reproduz, mais facilita seu desaparecimento. 
Na alternativa B,a causa também é clara _  se os pescadores capturam os tubarões para retirada das 
barbatanas, esse fato também causa o desaparecimento dos tubarões. 
Na alternativa D,a falta de leis que  restrinja a pesca dos tubarões é outra causa do desaparecimento 
dos mesmos.  
 
A resposta está muito clara: _ somente a alternativa A não apresenta nenhuma causa do 
desaparecimento dos tubarões, fala da época do surgimento dos mesmos. 
 

 JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTAO 05 – LINGUA PORTUGUESA 
Os termos sublinhados (1° parágrafo) exercem a função de complemento nominal, exceto em: 
[A] “...à espreita de humanos desavisados...” 
[B] “Os ataques de tubarões a mergulhadores...” 
[C] “Em comparação com suas presas favoritas...” 
[D] “... o ser humano tem pouca gordura no corpo...” 
 
RAZÕES: 
Segundo a gramática de Domingos Paschoal Cegalla, complemento nominal  é o termo complementar   
reclamado  pela  significação transitiva, incompleta  de certos substantivos, adjetivos e advérbios. Vem 
sempre regido de preposição. 
 Na alternativa A,  o termo em destaque  de humanos desavisados completa o sentido do substantivo  
espreita  e está regido da preposição de. 
Na alternativa B, o termo em destaque a tubarões  completa o sentido  do substantivo ataque  e está 
regido pela preposição a. 
Na alternativa C, o termo em destaque com suas presas favoritas completa o substantivo  comparação  
e está regido pela preposição com. 
A palavra comparação não é verbo como a candidata alegou. É um substantivo. 
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Na alternativa D,a expressão em destaque no corpo é adjunto adverbial de lugar e não está 
completando  a palavra gordura. 
 
JULGAMENTO   
A resposta certa é a letra D. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 07 – LINGUA PORTUGUESA  
Assinale o comentário gramatical incorreto: 
[A] No trecho: “ Se os tubarões atacam os humanos por acidente...”, a conjunção se dá ideia   
     de condição. 
[B] No trecho: “...chega à mesa sob o nome de cação.”, a preposição sob pode ser  
     substituída por sobre, sem que haja mudança de sentido. 
[C] No trecho: “... ela era consumida apenas nos banquetes...”, a frase está na voz passiva. 
[D] No trecho: “ O desaparecimento dos tubarões traria alterações catastróficas...”, a forma  
     verbal está no futuro do pretérito do indicativo.  
 
RAZÕES: 
O trecho apontado no item A, inicia-se com a conjunção se com ideia de condição. Basta fazer a 
substituição do se por outra conjunção condicional equivalente como caso ( Caso os tubarões ataquem  
os humanos por acidente, a recíproca não é verdadeira.)  
As orações estão ligadas por uma ideia de subordinação, não de coordenação como o candidato alega 
e apresenta argumentos. É bom lembrar que a oração subordinada pode anteceder a oração principal, 
como no caso em questão. 
Ao modificar o período  “Os tubarões atacam os humanos por acidente, ( mas / porém)  a recíproca não 
é verdadeira.”  como fez o candidato, há mudança da ideia expressa pelo autor do texto. 
Em nenhum momento, Domingos Paschoal Cegalla aponta a conjunção se como adversativa. 
A propósito, as conjunções adversativas enumeradas pelo citado autor são:mas,  porém, todavia, 
contudo, senão, ao passo que , antes (=pelo contrário), no entanto , não obstante, apesar disso, em 
todo caso. 
 
Quanto à alegação DE que propõe a substituição da conjunção se por uma causal, estaria também 
mudando a ideia original do texto. 
 
JULGAMENTO 
A resposta correta é a letra B. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 08 – LINGUA PORTUGUESA 
Quanto à formação de palavras, assinale a afirmativa incorreta:  
[A] Os radicais das formas verbais atacam e responder são, respectivamente, ataca e  
     responde. 
[B] As palavras sobrevivência e desaparecimento são formadas por derivação prefixal e  
     sufixal. 
[C] A palavra biólogo é formada por dois radicais : bio = vida e  logo = que fala ou trata.  
[D] As palavras valiosa e agonizante são adjetivos formados por derivação sufixal. 
 
RAZÔES:  
A alegação feita é a seguinte:  a alternativa C está incorreta  haja vista que  : bio = vida  e logo= estudo. 
 
O sentido do radical logo é assim descrito  em variadas gramáticas: 

 palavra , discurso; 

 que fala ou trata; 

 palavra, colóquio , estudo. 
São expressões sinônimas, portanto a palavra biólogo está corretamente definida  no item C. 
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Há erro na alternativa A, porque os radicais são atac e respond. 
Já ataca e responde são os temas dos verbos =radical + vogal temática. 
 
JULGAMENTO  
A reposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 09 – LINGUA PORTUGUESA 
Atente para as seguintes  afirmações: 

I. As  palavras espécie e cerimônia são acentuadas por serem paroxítonas terminadas 
em ditongo crescente. 

II. As palavras já e porém são acentuadas pela mesma razão. 
III. As palavras época e catastrófica são acentuadas por serem proparoxítonas. 

 
Está correto o que se afirma em: 

A) [A] I, II e III. 
B) [B] I e II apenas. 
C) [C] I e III apenas. 
D) [D] III apenas. 
 
RAZÕES:. 
O Recorrente alega que no item II há duas palavras oxítonas e aponta a regra que justifica a 
acentuação das mesmas. 
Somente a palavra porém é oxítona e obedece à regra das palavras oxítonas. 
 A palavra já é monossílaba tônica acentuada e obedece à regra dos monossílabos. 
 
JULGAMENTO 
A resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é julgado IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 10 – LINGUA PORTUGUESA 
Assinale a alternativa em que as informações apresentadas para a palavra em destaque estejam 
totalmente corretas: 
[A] Hemorragia:  5 sílabas, 8 fonemas, 1 dígrafo, 1 hiato. 
[B] Crescimento: 4 sílabas, 10 fonemas, 1 encontro consonantal, 1 dígrafo. 
[C] Predatória: 4 sílabas, 10 fonemas, 1 dígrafo, 1 ditongo. 
[D] Dinastia: 3 sílabas, 7 fonemas, 1 encontro consonantal, 1 ditongo. 
 
RAZÕES:  
Há erro nas informações da alternativa C. Não há dígrafo, há um encontro consonantal CR. 
 
Há também erro na alternativa D. São 4 sílabas: ( di-nas- ti- a ) ,  8  fonemas, não há ditongo, e sim 
hiato, conforme alegou o candidato 
Porém , a alternativa A é que contém as informações totalmente corretas: 5 sílabas ( he – mor – ra – gi 
–a ) ; 8 fonemas porque o H não é pronunciado e há um dígrafo RR que representa um só fonema; há 
um hiato IA. 
A candidata deve ter se equivocado ao conferir o gabarito, porque nele a resposta correta é a letra A. 
 
JULGAMENTO: 
A resposta correta A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
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QUESTÃO 16 – LINGUA PORTUGUESA  
Assinale a alternativa que preenche corretamente  as lacunas do bilhete, na sequência: 

Oi Irene,  
Estou _________ atrasada. Seguem _____às fotocópias os documentos exigidos. 

Você ______ pode fazer a inscrição por mim.  
Muito _______________.  
Janete. 

 
[A] meia - anexas - mesma -  Obrigada 
[B] meio -  anexos -  mesma -  Obrigada 
[C] meio -  anexas -  mesmo -  Obrigado 
[D] meia -  anexos -  mesma -  Obrigado 

 
 
RAZÕES: 
O adjetivo anexos  se refere à palavra  documentos, portanto deve  estar no masculino plural. 
Veja a frase na ordem a ordem direta: 
 Os documentos seguem anexos às fotocópias - dúvida sanada pela presença do sinal de crase  diante 
da palavra fotocópias. 
 
JULGAMENTO 
A resposta correta é a letra B. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 19 – LINGUA PORTUGUESA  
Nas redações oficiais, a correspondência entre o pronome de tratamento e o vocativo utilizado 
está incorreta em: 
[A] Vossa Excelência - Senhor Senador 
[B] Vossa Eminência - Eminentíssimo Senhor Cardeal 
[C] Vossa Excelência - Excelentíssimo Senhor Juiz 
[D] Vossa Senhoria - Senhor Diretor 
 
RAZÕES: 
Segundo o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, Capítulo II _ As 
Comunicações Oficiais _ no item 2.1.3 Emprego de Pronomes de Tratamento, p.9 e 10, lê-se: 
 Como visto, o emprego dos pronomes de tratamento obedece a secular tradição. São de uso 
consagrado: 
 Vossa Excelência, para as seguintes autoridades: ( cita as autoridades dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, inclusive Senador, Juiz ..... ) 
 
O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos Chefes de Poder é Excelentíssimo 
Senhor, seguido do cargo respectivo: 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional, 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
As demais autoridades serão tratadas com o vocativo Senhor, seguido do cargo respectivo: 
Senhor Senador, 
Senhor Juiz, 
Senhor Ministro, 
                       Senhor Governador, 
 Vossa Senhoria é empregado para as demais autoridades e para particulares. O vocativo 
adequado é: 
Senhor Fulano de Tal, 
(...) 
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Para cardeais, lê-se à p. 11: 
Vossa Eminência ou Vossa Eminência Reverendíssima, em comunicações aos Cardeais. 
Corresponde-lhe o vocativo: 
Eminentíssimo Senhor Cardeal, ou 
Eminentíssimo e Reverendíssimo Senhor Cardeal 
 
Como se pode ver acima, ( está até  no exemplo dado pelo Manual) o vocativo para Juiz deveria  
ser Senhor Juiz. 
 
JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 20  - LINGUA PORTUGUESA 
Com relação a elementos de expedientes e textos normativos oficiais, só está incorreto o que se 
afirma em: 
[A] Emprega-se de somente dois fechos diferentes para todas as modalidades de comunicação 

oficial: respeitosamente, para autoridades superiores e atenciosamente, para autoridades 
da mesma hierarquia  ou de hierarquia inferior. 

[B] Para evitar equívocos, recomenda-se não deixar a assinatura em página isolada do 
expediente. Deve-se transferir para essa página  ao menos a última  frase anterior ao fecho. 

[C] Aviso é expedido exclusivamente por Ministro de Estado, para autoridades da mesma 
hierarquia, ao passo que ofício é expedido para e pelas demais autoridades. 

[D] No ofício, não há necessidade de informações do remetente como nome do órgão ou setor, 
endereço postal, telefone e endereço de correio eletrônico. 

 
RAZÕES: 
No capítulo II – As comunicações oficiais_ à página 13no item 3.3.2 Forma e Estrutura 
lê-se:  
Devem constar do cabeçalho ou do rodapédo ofício as seguintes informações do remetente: 
_nome do órgão ou setor: 
_endereço postal: 
_telefone e endereço de correio  eletrônico. 
 
Na alternativa D diz o contrário: No ofício, não há necessidade de informações do remetente. 
 
Portanto, é a única alternativa que contém incorreção.  
 
JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra D. 
 
QUESTÃO 21 – CONHECIMENTOS GERAIS 

Meningite mata três pessoas em Ouro Branco 
Secretaria de Estado da Saúde (SES) está investigando um possível surto na cidade 
O órgão informou que 17 pessoas estão internadas na cidade com suspeitas de meningite 
e todos os casos, inclusive os óbitos, são de trabalhadores contratados por uma 
construtora que está atuando na região na ampliação de uma usina siderúrgica. 
Disponível em: http://www.em.com.br, 18/10/2011, acesso em 30.12.2011 

São considerações corretas sobre meningite, exceto que: 
[A] A bactéria desta doença pode ser transmitida por meio da fala e tosse. 
[B] Quando a meningite se instala no corpo humano, podem ocorrer convulsões e rigidez da 

nuca, evoluindo para problemas neurológicos de irritação nas meninges e até o coma 
[C] Alguns casos, quem sobrevive à meningite pode ficar com seqüelas como surdez, retardo 

mental, problemas motores e convulsões. 
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[D] Uma recomendação para não se contrair meningite é evitar o contato com os doentes, 
manter casa, ambiente de trabalho e veículos sempre fechados. 

 
RAZÕES:  
A questão acima prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação e conhecimentos 
específicos do assunto abordado.  
 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos: 
 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”. 
ASPECTO 2 – A alternativa “D” explora uma questão sanitária de combate à proliferação da 
meningite que é a circulação do ar. Fator que se mostra relevante nas chances de um contágio. 
Ou seja, é importante manter casa, ambiente de trabalho e veículos ventilados para não se 
favorecer o contágio. 
 
JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra D. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 22 – CONHECIMENTOS GERAIS  
No Brasil, a exigência de autorização dos pais ou representantes legais para se casar não é 
mais necessária: 
[A] Aos menores de dezoito anos. 
[B] Aos maiores de dezoito anos. 
[C] Aos menores de dezessete anos. 
[D] Aos maiores de dezessete anos. 
 
RAZÕES:  
A questão acima prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação e conhecimentos 
específicos do assunto abordado.  
 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos: 
 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”. 
ASPECTO 2 – A presente questão está na ordem dos conhecimentos solicitados no item II- 
Conhecimentos Gerais do presente Edital, a saber: 
 “...Organização de materiais de trabalho, arquivos, protocolos. Brasil 500 anos: estrutura 
econômica, política, social, cultural, a era Vargas, a nova república.  
E ainda, 
“...Noções básicas sobre o País, o Estado e o Município referente: a organização política, 
aspectos culturais, a economia, a educação, a agricultura, a pecuária, o  
esporte, o comércio e o turismo. “ 
ASPECTO 3 – A questão está no nível de conhecimento geral que norteia e estrutura a 
sociedade brasileira, de modo que podemos classificar tal questão de fácil resolução e amplo 
conhecimento. 
ASPECTO 4 – A abordagem da presente temática para um cargo especifico se dá em 
dimensões mais específicas e técnicas. O que não é o caso desta questão. 
 
JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra B. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
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QUESTÃO 23 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

23 - Prefeitura firma parceria com o Banco do Brasil em prol da população 
O objetivo foi promover e fomentar o ambiente de negócios no município com o aumento da 
concessão de crédito para os produtores rurais, empreendedores individuais e para novos 
empreendimentos, todos direcionados aos ourobranquenses, além de estimular a parceria, 
Banco do Brasil e PMOB,  já existente. 
Disponível em: http://www.ourobranco.mg.gov.br, 27/12/2011, acesso em 30.12.2011 

Conforme fragmento acima, um dos objetivos da parceria entre a Prefeitura de Ouro Branco 
(MG) e o Banco do Brasil foi priorizar a concessão de crédito para os produtores rurais. E 
atualmente, sobre a população rural e a produção rural da atualidade do município de Ouro 
Branco (MG) pode-se afirmar que: 
 
[A] A população residente rural é de aproximadamente 3.659 habitantes e o agronegócio 

corresponde a dois por cento do Produto Interno do município. 
[B] A população rural do município de Ouro Branco é maior que a população urbana e sua 

produção de maior comercialização é a batata inglesa. 
[C] A população residente rural é de aproximadamente 31.609 habitantes e o agronegócio 

corresponde a dois por cento do Produto Interno Bruto do município. 
[D] A população rural do município de Ouro Branco é menor que a população urbana e sua 

produção de maior comercialização é o arroz. 
 
RAZÕES: 
A questão acima prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação e conhecimentos 
específicos do assunto abordado.  
 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos: 
 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”. 
ASPECTO 2 – Estudos do IBGE no ano de 2010 apontaram que a  população residente de Ouro 
Branco (MG) era de 35.269 pessoas, e dentre estas, 31.609 residentes na área urbana e os 
3.659 na área rural. Logo concluímos que a população rural não é maior que a população 
urbana. Nota-se que há cultivo de batata inglesa no município, mas tal assertiva é invalidada no 
contexto da alternativa “B”. 
ASPECTO 3 – A sugestão bibliográfica e, por conseqüente pesquisa e estudos preparatórios, 
para o presente concurso constante no Edital de Concurso Câmara de Ouro Branco (MG) assim 
menciona: 
“Sites oficiais  do Estado e Governo Federal), jornais, telejornais, revistas, periódicos, mídias em 
geral e outros materiais que abrangem o programa proposto.” 
 
JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra B. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 25 – CONHECIMENTOS GERAIS  
25 - São aspectos históricos corretos do município de Ouro Branco, exceto que: 
[A] O povoado de Santo Antônio de Ouro Branco teve sua origem em fins do século XVI, 

provavelmente no ano de 1594, como consequência do processo de ocupação iniciado com 
as primeiras bandeiras que estavam à procura de ouro na região das Minas Gerais. 

[B] Os primitivos habitantes desta região foram os índios da tribo Carijós.  
[C] Ouro Branco foi uma das mais antigas freguesias de Minas, tornada colativa pelo alvará de 

16 de fevereiro de 1724, expedido pela Rainha Maria I, durante o governo de Lourenço de 
Almeida. 

http://www.ourobranco.mg.gov.br/
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[D] O município de Ouro Branco tem associado ao seu nome a descoberta do ouro de cor 
amarela clara, produzida pelo mineral Paládio a ele associado, denominado "Ouro Branco" 
por simples contraste cromático. 

 
RAZÕES: 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos: 
 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”. 
ASPECTO 2 – Cremos que houve um equívoco de interpretação por parte do candidato em 
relação à alternativa “D”, uma vez que alternativa explica que a expressão “ouro branco” é uma 
derivação cromática do mineral “ouro” (não há citação se “ouro preto” ou “ouro branco”, apenas 
“ouro”).  Embora a redação encontrada no site da Câmara de Vereadores de Ouro Branco 
mencione que 
“...encontraram um ouro de cor amarelada, produzida pelo mineral Paládio associado ao metal e 
denominado "ouro branco" por simples contraste cromático aparente com o "ouro preto" do 
Tripuí.”, na redação da alternativa não foi mencionada a expressão “ouro preto”. O que não 
invalida a alternativa, muito menos dá sentido dúbio às alternativas expostas. 
ASPECTO 3 – O Programa de Provas contidos no Edital do presente Concurso, Anexo II, item II 
– Conhecimentos Gerais ressalta claramente 
“tópicos relevantes e atuais sobre política”  
e mais 
“Noções básicas sobre o País, o Estado e o Município referente: a organização política, aspectos 
culturais, a economia, a educação, a agricultura, a pecuária, o esporte, o comércio e o turismo.” 
De forma que nosso entendimento é que a temática tratada na presente questão aborda o item 
solicitado no Edital do presente Concurso, uma vez que ali são abordadas noções básicas sobre 
o município de Ouro Branco (MG). Ademais, as questões como “a organização política, aspectos 
culturais, a economia, a educação, a agricultura, a pecuária, o esporte, o comércio e o turismo” 
só existirão num contexto de precedentes históricos, a saber: 
- que na alternativa “A” trata-se de questões de formação e organização política do município. 
- que nas alternativas “B” e “D” são tratadas questões de cunho cultural do município. 
- que na alternativa “C” trata-se de aspectos econômicos do município. 
 
 
JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 26 – CONHECIMENTOS GERAIS  
Atualmente no Brasil, os pais podem emancipar e fazer cessar a incapacidade do filho menor a 
partir de que idade? 
[A] 21 anos 
[B] 19 anos 
[C] 18 anos 
[D] 16 anos 
 
RAZÕES: 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “D ” 
ASPECTO 2 – As argumentações da candidata ao cargo procedem conforme dispositivo legal 
(Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002). 
ASPECTO 2 – Torna sem efeito a disposição da alternativa marcada como acertada.  Devendo, 
pois, optarmos pela anulação da presente questão. 
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JUGALMENTO: 
Portanto, o recurso é PROCEDENTE. 
QUESTÃO ANULADA 
 
QUESTÃO 27 -  CONHECIMENTOS GERAIS 

27 - Ouro Branco se orgulha da criação do Parque Estadual da Serra 
A população de Ouro Branco, moradores da área das unidades de conservação, 
iniciativa privada e poder público se reuniram na sexta-feira, 25 de setembro, em 
frente a Igreja Matriz de Santo Antonio, para comemorar a grande conquista 
juntamente com o deputado Pe. João Carlos e outras autoridades.  
Disponível em: http://www.ourobranco.mg.gov.br, 20/10/2009, acesso em 30.12.2011 

A criação do Parque Estadual da Serra é um marco para a conversação ambiental em Ouro 
Branco e região, isto porque protege a fauna e flora locais. São características ambientais da 
Serra do Ouro Branco, exceto: 
[A] Está localizada ao sul da Cadeia do Espinhaço. 
[B] Ainda não foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 

Gerais – IEPHA/MG como conjunto paisagístico. Apenas protegida pela criação do parque 
estadual. 

[C] Tem aproximadamente 1.614 hectares e uma altitude que varia de 1250 a 1568 metros.  
[D] Em seus ecossistemas são encontrados campos rupestres. 
 
RAZÕES:  
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “B” 
ASPECTO 2 – O texto oficial sobre a “Serra do Ouro Branco” publicado no site da Prefeitura 
Municipal de Ouro Branco (MG) indica a mesma com “aproximadamente 1.614 hectares e uma 
altitude que varia de 1250 a 1568 metros.” E tal informação se refere à “serra”, ou seja, a 
elevação do relevo daquela localidade.  E não ao “conjunto paisagístico” total da chamada Serra 
do Ouro Branco.  
 ASPECTO 3 – O conjunto paisagístico chamado Serra do Ouro Branco envolve dimensões 
maiores à serra localizada no município, que faz parte do mesmo, não sendo o todo. 
ASPECTO 4 – entendemos que a presente questão é explicita ao mencionar “serra” e não o 
“conjunto paisagístico”. 
 
JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra B. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 28  - CONHECIMENTOS GERAIS 
Sobre a formação política de Ouro Branco (MG) pode-se afirmar que: 
[A] O Partido da Mobilização Nacional - PMN constitui maioria no poder legislativo do município. 
[B] O chefe do poder executivo municipal é um representante do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro – PMDB. 
[C] O município de Ouro Branco conseguiu sua emancipação política em 1953. 
[D] Só no município de Ouro Branco há mais de quarenta mil eleitores cadastrados. 
 
RAZÕES:  
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
ASPECTO 1 – As argumentações da candidata ao cargo procedem conforme disposição da 
legislatura municipal de Ouro Branco (MG). 

http://www.ourobranco.mg.gov.br/
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ASPECTO 2 – Torna sem efeito a disposição da alternativa marcada como acertada.  Devendo, 
pois, optarmos pela anulação da presente questão. 
 
JUGALMENTO: 
Portanto, o recurso é PROCEDENTE. 
QUESTÃO ANULADA 
 
QUESTÃO 29 CONHECIMENTOS GERAIS 

29 - Prefeitura recebe consultores para apresentação do PLHIS 
Foi realizada no auditório Fernando de Oliveira Silva, uma consulta pública para apresentar à 
comunidade as ações, discutir e colher novas sugestões referente ao Plano Local de Habitação 
de Interesse Social (PLHIS). 
Disponível em: http://www.ourobranco.mg.gov.br, 27/12/2011, acesso em 30.12.2011 

Sobre uma “consulta pública” é adequado afirmar que: 
[A] Uma consulta pública substitui a ação dos vereadores, em determinado momento, e o que for 

decidido na consulta pública torna-se lei. 
[B] A consulta pública pode ser entendida como um mecanismo que serve para colher 

contribuições, tanto de setores especializados quanto da sociedade em geral, sobre as 
políticas e os instrumentos legais que irão orientar as diversas ações do poder público. 

[C] A consulta pública restringe a participação popular na medida em que não envolve todos os 
cidadãos do município, trazendo uma centralização das decisões setoriais através do poder 
executivo constituído no município. 

[D] A consulta pública amplia a participação popular na medida em que especifica as temáticas a 
serem discutidas e apreciadas pela reunião ordinária. De tal forma, elimina o trabalho burocrático 
e demorado da Câmara Municipal de Vereadores 
 
 
RAZÕES: 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “B” 
ASPECTO 2 – A consulta pública “não elimina” a representação pública existente na Câmara 
Municipal de Vereadores. 
 
 
JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra b. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 30 CONHECIMENTOS GERAIS 

Brasil – percentual de domicílios com alguns bens duráveis no total de 
domicílios particulares permanentes (2005) 

Bens duráveis % 

Freezer 16,7% 

Microcomputador 18,6% 

Máquina de lavar roupa 35,8% 

Geladeira 88% 

Rádio 88% 

Televisor 91,4% 

Fonte: IBGE. Síntese dos Indicadores Sociais, 2006.p.172.  
Disponível em:<http:∕∕www.ibge.gov.br>. Acesso em: 23 dez. 2008 

http://www.ourobranco.mg.gov.br/
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Ao analisar a tabela “Brasil – percentual de domicílios com alguns bens duráveis no total de 
domicílios particulares permanentes (2005)” é inadequado afirmar que: 
[A] Bens duráveis são produtos que tem grande durabilidade. 
[B] A industrialização e a expansão da rede elétrica proporcionaram o aumento do consumo de 

bens duráveis no Brasil. 
[C] O televisor e a máquina de lavar roupa são os bens de maior presença nos domicílios 

brasileiros. 
[D] Microcomputadores, freezer e máquinas de lavar são itens caros para a realidade brasileira e 

ainda não são tão presentes na casa dos brasileiros como outros itens. 
 
RAZÕES: 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”. 
ASPECTO 2 – As assertivas das alternativas “A”, “B” e “D” estão endossadas em consensos e 
pesquisas de ordem socioeconômicas amplamente divulgadas por institutos sociais e 
econômicos do Brasil, a começar pela fonte divulgada da questão: 
Síntese dos Indicadores Sociais, 2006.p.172.  que está disponível em http:∕∕www.ibge.gov.br 
 
JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 32 – NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Leia com atenção as afirmativas abaixo: 
Afirmativa I 

A criação de associações e, na forma da lei, de cooperativas independem de autorização, 
sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. 

 
Afirmativa II 

Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente 
convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade 
competente. 

Considerando as afirmativas acima e firmados na abordagem em direitos constitucionais, é 
correto afirmar que: 
[A] As afirmativas I e II são falsas. 
[B] Apenas a afirmativa I é verdadeira. 
[C] Apenas a afirmativa II é verdadeira. 
[D] As afirmativas I e II são verdadeiras. 
 
RAZÕES: 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”. 
ASPECTO 2 – A afirmativa I está firmada na delimitação do direito à liberdade de associação 
que é regulamentada pela Constituição Federal em seu artigo. 5º, incisos XVII a XXI. 
ASPECTO 3 – A afirmativa I está firmada no direito constitucional de reunir-se. Sendo que o 
direito de reunião é garantido pela Constituição Federal em seu artigo 5o, XVI. 
ASPECTO 4 – Relevante considerar que o comando da questão solicita a abordagem em 
direitos constitucionais e não na Lei Orgânica do município de Ouro Branco (MG). Ademais, a 
Constituição é a lei maior de um Estado, no caso o Brasil, superior a todas as outras leis. 
 
JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra D. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 33– NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
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O cargo provido por servidor, dotado de estabilidade, integrante do quadro do pessoal civil do 
poder executivo de Ouro Branco (MG) pode ser denominado como: 
[A] Cargo função pública. 
[B] Cargo vitalício. 
[C] Cargo efetivo. 
[D] Cargo em comissão. 
 
RAZÕES: 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”. 
ASPECTO 2 – Embora o presente candidato tenha impetrado uma admirável explanação em 
defesa da alternativa “D”, ressaltamos que os cargos em Comissão são aqueles destinados ao 
livre provimento e exoneração, de caráter provisório, destinando-se apenas às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento, podendo recair ou não em servidor efetivo estável. José dos 
Santos Carvalho Filho leciona que a natureza desses cargos impede que os titulares adquiram 
estabilidade, in verbis: 
 
(...) assim como a nomeação para ocupá-los dispensa a aprovação prévia em concurso público, 
a exoneração do titular é despida de qualquer  formalidade especial e fica a exclusivo critério da 
autoridade nomeante.  Por essa razão é que são considerados de livre nomeação e exoneração 
(art. 37, II, CF) 
 
ASPECTO 3 – O cargo provido por servidor de dotado de estabilidade só é encontrado na 
alternativa “C”, uma vez que o servidor comissionado pode ser livre nomeado e não passa pelo 
processo de estagio probatório como um servidor concursado. Sendo este último, nas instâncias 
e indicações que lhe couber, também poderá ocupar um Cargo comissionado no serviço público. 
 
JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 35– NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
São deveres e obrigações do servidor público, exceto: 
[A] Lealdade e respeito às instituições constitucionais e administrativas a que servir. 
[B] Licença para tratar de interesses particulares. 
[C] Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado. 
[D] Apresentar-se decentemente trajado em serviço ou com uniforme que for destinado para 

cada caso. 
 
RAZÕES: 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos: 
 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”. 
ASPECTO 2 – A assertiva da alternativa “D” não se apresenta distorcida. Podendo ser 
compreendida como contextualizada ao Estatuto Dos Servidores Públicos Do Município De Ouro 
Branco, haja vista que em cada função deve-se investir em uniformes específicos, considerando 
pois, a natureza do desempenho do oficio. 
ASPECTO 3 – No programa de provas e sugestões bibliográficas do presente edital, em 
especial o item III – noções de administração pública indica a Lei Orgânica do Município de Ouro 
Branco/1990 à qual se assenta a referida questão. 
 
JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra B. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
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QUESTÃO 36– NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A cidade de Ouro Branco tem novo website 
Pelo website da Prefeitura de Ouro Branco, todos os usuários de internet poderão 
acompanhar as notícias; o andamento das obras, a publicação de editais de licitação, a 
previsão do tempo, entre outras informações. 
Disponível em http://www.ourobranco.mg.gov.br, 15/05/2009, acesso em 06.01.2012 

Ao analisar o fragmento acima, com o novo “website”, observa-se que a Prefeitura de Ouro 
Branco (MG) cumpre qual princípio básico da administração pública? 
[A] Improbidade 
[B] Subjetividade 
[C] Publicidade 
[D] Imparcialidade 
 
RAZÕES: 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos: 
 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”. 
ASPECTO 2 – Dentre as alternativas expostas à questão apresentada, a alternativa que 
responde adequadamente ao fragmento analisado e ao comando da questão referenciamos o 
princípio básico da administração pública: publicidade. No fragmento, nota-se claramente um 
direcionamento educativo, explicativo e informativo da ferramenta que é novo “website” da 
Prefeitura de Ouro Branco (MG). 
 
JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 37– NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
No Brasil, no que tange aos direitos e garantias fundamentais prescritos pela Constituição 
Federal de 1988 só não se pode afirmar que: 
[A] Dentro da lei, qualquer pessoa pode fazer e deixar de fazer o que quiser. 
[B] Existe uma lei mais importante que todas as outras. É a Constituição Federal. 
[C]  É livre a manifestação do pensamento, mesmo sob anonimato. 
[D] Ninguém pode ser submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 
 
RAZÕES: 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos: 
 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”. 
ASPECTO 2 – O referencial do enunciado da presente questão é a Constituição Federal de 
1988 e a mesma diz que: 
 
“...Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
... 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;” 
 
 ASPECTO 3 – A alternativa “B” não invalida a presente questão, pois a mesma se refere ao 
contexto do enunciado, e, portanto, verídica. 
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JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 38– NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
É inadequado afirmar que os atos administrativos denominados por “portarias” se caracterizam 
pela seguinte alternativa: 
[A] Portarias são atos administrativos internos pelos quais os chefes de órgãos, repartições ou 

serviços expedem determinações gerais a seus subordinados. 
[B] Em Ouro Branco (MG), os servidores podem ser designados para funções em cargos 

públicos através de portarias. 
[C] Por portaria o prefeito de Ouro Branco (MG) pode iniciar sindicâncias e processos 

administrativos. 
[D] É através das portarias que os prefeitos municipais podem decretar estado de calamidade 

pública em caso de enchentes e desastres naturais. 
 
RAZÕES: 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos: 
 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”. 
ASPECTO 2 – O ANEXO II do Programa de Provas e Sugestões Bibliográficas do presente 
Edital, em especial o item III – NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA indica Lei Orgânica do 
Município de Ouro Branco/1990. Esta que por sua vez, em suas disposições gerais, diferencia, 
classifica os diversos atos administrativos constantes às competências e ações previstas aos 
agentes públicos. 
 
JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra D. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 40– NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Observe a charge abaixo: 

 
Disponível em http://dukechargista.com.br, acesso em 30.12.2011 
Tendo em vista os direitos dos cidadãos brasileiros previstos na Constituição Federal de 1988, o 
Supremo Tribunal Federal (STF) liberou a realização dos eventos chamados “marcha da 
maconha” baseando-se em que direito constitucional? 
[A] A prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. 
[B] O fato de que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. 
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[C] A livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença. 

[D] A livre locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos 
termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 

 
RAZÕES: 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com relação a 
temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha interposto recurso 
no sentido, ponderamos os seguintes aspectos: 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”. 
ASPECTO 2 –  É importante se ater às alternativas expostas à questão apresentada, e contextualizar 
junto ao comando da mesma. De forma que, o programa de provas e sugestões bibliográficas do 
presente edital, em especial o item III – Noções de Administração Pública sugerem temáticas 
relacionadas à 
“ 
Direitos e garantias fundamentais: direitos e garantias individuais e coletivos, direito à vida, à  
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ordem social: base e objetivos da ordem 
social, seguridade social, família, criança e idoso.Organização Administrativa do Estado. 
Princípios básicos da administração pública: legalidade, impessoalidade,  moralidade, 
publicidade e eficiência.   Improbidade Administrativa – Lei de Improbidade Administrativa - 
Pessoas alcançadas pela Lei da Improbidade Administrativa.  A responsabilidade do servidor 
público. Licitações – conceitos básicos,  modalidades. Organização do Estado – Da organização 
política- administrativa – Dos Municípios – Da Administração Pública. Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (adotada e proclamada pela Resolução 217-A III da14Assembléia Geral das 
Nações Unidas, 10/12/1948). Lei Orgânica do Município de Ouro Branco/1990. Resolução 
Câmara Municipal nº.131/9o” 
 
ASPECTO 3 –  Ao se observar atentamente o programa de provas e sugestões bibliográficas do 
presente edital, em especial o item III – Noções de Administração Pública, entendemos que a 
questão corresponde ao conteúdo programático do presente edital, além de ser de fácil 
resolução. 
 
JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 

02 – CARGO MOTORISTA DO LEGISLATIVO 
QUESTÂO 03 – LÍNGUA PORTUGUESA 
Só não é causa do desaparecimento dos tubarões: 
[A] “Uma preciosidade da evolução, os tubarões  surgiram antes mesmo dos dinossauros...” 
[B] “ O principal objetivo dos pescadores é a retirada das barbatanas...” 
[C] “Os tubarões [ ...] têm poucos filhotes e  o tempo de gestação é relativamente curto...” 
[D] “Não existe lei internacional que restrinja a pesca de tubarões...” 

 
 RAZÕES: 

Na verdade, houveum deslize na digitação do item C,  quando se trocou o adjetivo  longo por curto que 
poderia alterar a resposta certa, se não houvesse, nessa mesma alternativa,  outra clara causa  do 
desaparecimento dos tubarões _  “têm poucos filhotes” .  
Se eles reproduzem pouco, a espécie tende a desaparecer. 
Repetindo: Quantos menos filhotes uma espécie reproduz, mais facilita seu desaparecimento. 
Na alternativa B,a causa também é clara _  se os pescadores capturam os tubarões para retirada das 
barbatanas, esse fato também causa o desaparecimento dos tubarões. 
Na alternativa D,a falta de leis que  restrinja a pesca dos tubarões é outra causa do desaparecimento 
dos mesmos.  
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A resposta está muito clara: _ somente a alternativa A não apresenta nenhuma causa do 
desaparecimento dos tubarões, fala da época do surgimento dos mesmos. 
 

 JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTAO 05 – LINGUA PORTUGUESA 
Os termos sublinhados (1° parágrafo) exercem a função de complemento nominal, exceto em: 
[A] “...à espreita de humanos desavisados...” 
[B] “Os ataques de tubarões a mergulhadores...” 
[C] “Em comparação com suas presas favoritas...” 
[D] “... o ser humano tem pouca gordura no corpo...” 
 
RAZÕES: 
Segundo a gramática de Domingos Paschoal Cegalla, complemento nominal  é o termo complementar   
reclamado  pela  significação transitiva, incompleta  de certos substantivos, adjetivos e advérbios. Vem 
sempre regido de preposição. 
 Na alternativa A,  o termo em destaque  de humanos desavisados completa o sentido do substantivo  
espreita  e está regido da preposição de. 
Na alternativa B, o termo em destaque a tubarões  completa o sentido  do substantivo ataque  e está 
regido pela preposição a. 
Na alternativa C, o termo em destaque com suas presas favoritas completa o substantivo  comparação  
e está regido pela preposição com. 
A palavra comparação não é verbo como a candidata alegou. É um substantivo. 
Na alternativa D,a expressão em destaque no corpo é adjunto adverbial de lugar e não está 
completando  a palavra gordura. 
 
JULGAMENTO   
A resposta certa é a letra D. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 07 – LINGUA PORTUGUESA  
Assinale o comentário gramatical incorreto: 
[A] No trecho: “ Se os tubarões atacam os humanos por acidente...”, a conjunção se dá ideia   
     de condição. 
[B] No trecho: “...chega à mesa sob o nome de cação.”, a preposição sob pode ser  
     substituída por sobre, sem que haja mudança de sentido. 
[C] No trecho: “... ela era consumida apenas nos banquetes...”, a frase está na voz passiva. 
[D] No trecho: “ O desaparecimento dos tubarões traria alterações catastróficas...”, a forma  
     verbal está no futuro do pretérito do indicativo.  
 
RAZÕES: 
O trecho apontado no item A, inicia-se com a conjunção se com ideia de condição. Basta fazer a 
substituição do se por outra conjunção condicional equivalente como caso ( Caso os tubarões ataquem  
os humanos por acidente, a recíproca não é verdadeira.)  
As orações estão ligadas por uma ideia de subordinação, não de coordenação como o candidato alega 
e apresenta argumentos. É bom lembrar que a oração subordinada pode anteceder a oração principal, 
como no caso em questão. 
Ao modificar o período  “Os tubarões atacam os humanos por acidente, ( mas / porém)  a recíproca não 
é verdadeira.”  como fez o candidato, há mudança da ideia expressa pelo autor do texto. 
Em nenhum momento, Domingos Paschoal Cegalla aponta a conjunção se como adversativa. 
A propósito, as conjunções adversativas enumeradas pelo citado autor são:mas,  porém, todavia, 
contudo, senão, ao passo que , antes (=pelo contrário), no entanto , não obstante, apesar disso, em 
todo caso. 
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Quanto à alegação DE que propõe a substituição da conjunção se por uma causal, estaria também 
mudando a ideia original do texto. 
 
JULGAMENTO 
A resposta correta é a letra B. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 08 – LINGUA PORTUGUESA 
Quanto à formação de palavras, assinale a afirmativa incorreta:  
[A] Os radicais das formas verbais atacam e responder são, respectivamente, ataca e  
     responde. 
[B] As palavras sobrevivência e desaparecimento são formadas por derivação prefixal e  
     sufixal. 
[C] A palavra biólogo é formada por dois radicais : bio = vida e  logo = que fala ou trata.  
[D] As palavras valiosa e agonizante são adjetivos formados por derivação sufixal. 
 
RAZÔES:  
A alegação feita é a seguinte:  a alternativa C está incorreta  haja vista que  : bio = vida  e logo= estudo. 
 
O sentido do radical logo é assim descrito  em variadas gramáticas: 

 palavra , discurso; 

 que fala ou trata; 

 palavra, colóquio , estudo. 
São expressões sinônimas, portanto a palavra biólogo está corretamente definida  no item C. 
Há erro na alternativa A, porque os radicais são atac e respond. 
Já ataca e responde são os temas dos verbos =radical + vogal temática. 
 
JULGAMENTO  
A reposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 09 – LINGUA PORTUGUESA 
Atente para as seguintes  afirmações: 

I. As  palavras espécie e cerimônia são acentuadas por serem paroxítonas terminadas 
em ditongo crescente. 

II. As palavras já e porém são acentuadas pela mesma razão. 
III. As palavras época e catastrófica são acentuadas por serem proparoxítonas. 

 
Está correto o que se afirma em: 

E) [A] I, II e III. 
F) [B] I e II apenas. 
G) [C] I e III apenas. 
H) [D] III apenas. 
 
RAZÕES:. 
O Recorrente alega que no item II há duas palavras oxítonas e aponta a regra que justifica a 
acentuação das mesmas. 
Somente a palavra porém é oxítona e obedece à regra das palavras oxítonas. 
 A palavra já é monossílaba tônica acentuada e obedece à regra dos monossílabos. 
 
JULGAMENTO 
A resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é julgado IMPROCEDENTE 
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QUESTÃO 10 – LINGUA PORTUGUESA 
Assinale a alternativa em que as informações apresentadas para a palavra em destaque estejam 
totalmente corretas: 
[A] Hemorragia:  5 sílabas, 8 fonemas, 1 dígrafo, 1 hiato. 
[B] Crescimento: 4 sílabas, 10 fonemas, 1 encontro consonantal, 1 dígrafo. 
[C] Predatória: 4 sílabas, 10 fonemas, 1 dígrafo, 1 ditongo. 
[D] Dinastia: 3 sílabas, 7 fonemas, 1 encontro consonantal, 1 ditongo. 
 
RAZÕES:  
 
Há erro nas informações da alternativa C. Não há dígrafo, há um encontro consonantal CR. 
 
Há também erro na alternativa D. São 4 sílabas: ( di-nas- ti- a ) ,  8  fonemas, não há ditongo, e sim 
hiato, conforme alegou o candidato 
Porém , a alternativa A é que contém as informações totalmente corretas: 5 sílabas ( he – mor – ra – gi 
–a ) ; 8 fonemas porque o H não é pronunciado e há um dígrafo RR que representa um só fonema; há 
um hiato IA. 
A candidata deve ter se equivocado ao conferir o gabarito, porque nele a resposta correta é a letra A. 
 
JULGAMENTO: 
A resposta correta A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 16 – LINGUA PORTUGUESA  
Assinale a alternativa que preenche corretamente  as lacunas do bilhete, na sequência: 

Oi Irene,  
Estou _________ atrasada. Seguem _____às fotocópias os documentos exigidos. 

Você ______ pode fazer a inscrição por mim.  
Muito _______________.  
Janete. 

 
[A] meia - anexas - mesma -  Obrigada 
[B] meio -  anexos -  mesma -  Obrigada 
[C] meio -  anexas -  mesmo -  Obrigado 
[D] meia -  anexos -  mesma -  Obrigado 

 
 
RAZÕES: 
O adjetivo anexos  se refere à palavra  documentos, portanto deve  estar no masculino plural. 
Veja a frase na ordem a ordem direta: 
 
 Os documentos seguem anexos às fotocópias - dúvida sanada pela presença do sinal de crase  diante 
da palavra fotocópias. 
 
JULGAMENTO 
A resposta correta é a letra B. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 19 – LINGUA PORTUGUESA  
Nas redações oficiais, a correspondência entre o pronome de tratamento e o vocativo utilizado 
está incorreta em: 
[A] Vossa Excelência - Senhor Senador 
[B] Vossa Eminência - Eminentíssimo Senhor Cardeal 
[C] Vossa Excelência - Excelentíssimo Senhor Juiz 
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[D] Vossa Senhoria - Senhor Diretor 
RAZÕES: 
Segundo o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, Capítulo II _ As 
Comunicações Oficiais _ no item 2.1.3 Emprego de Pronomes de Tratamento, p.9 e 10, lê-se: 
 Como visto, o emprego dos pronomes de tratamento obedece a secular tradição. São de uso 
consagrado: 
 Vossa Excelência, para as seguintes autoridades: ( cita as autoridades dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, inclusive Senador, Juiz ..... ) 
 
O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos Chefes de Poder é Excelentíssimo 
Senhor, seguido do cargo respectivo: 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional, 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
As demais autoridades serão tratadas com o vocativo Senhor, seguido do cargo respectivo: 
Senhor Senador, 
Senhor Juiz, 
Senhor Ministro, 
                       Senhor Governador, 
 Vossa Senhoria é empregado para as demais autoridades e para particulares. O vocativo 
adequado é: 
Senhor Fulano de Tal, 
(...) 
Para cardeais, lê-se à p. 11: 
Vossa Eminência ou Vossa Eminência Reverendíssima, em comunicações aos Cardeais. 
Corresponde-lhe o vocativo: 
Eminentíssimo Senhor Cardeal, ou 
Eminentíssimo e Reverendíssimo Senhor Cardeal 
 
Como se pode ver acima, ( está até  no exemplo dado pelo Manual) o vocativo para Juiz deveria  
ser Senhor Juiz. 
 
JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 20  - LINGUA PORTUGUESA 
Com relação a elementos de expedientes e textos normativos oficiais, só está incorreto o que se 
afirma em: 
[A] Emprega-se de somente dois fechos diferentes para todas as modalidades de comunicação 

oficial: respeitosamente, para autoridades superiores e atenciosamente, para autoridades 
da mesma hierarquia  ou de hierarquia inferior. 

[B] Para evitar equívocos, recomenda-se não deixar a assinatura em página isolada do 
expediente. Deve-se transferir para essa página  ao menos a última  frase anterior ao fecho. 

[C] Aviso é expedido exclusivamente por Ministro de Estado, para autoridades da mesma 
hierarquia, ao passo que ofício é expedido para e pelas demais autoridades. 

[D] No ofício, não há necessidade de informações do remetente como nome do órgão ou setor, 
endereço postal, telefone e endereço de correio eletrônico. 

 
RAZÕES: 
No capítulo II – As comunicações oficiais_ à página 13no item 3.3.2 Forma e Estrutura 
lê-se:  
Devem constar do cabeçalho ou do rodapédo ofício as seguintes informações do remetente: 
_nome do órgão ou setor: 
_endereço postal: 
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_telefone e endereço de correio  eletrônico. 
 
Na alternativa D diz o contrário: No ofício, não há necessidade de informações do remetente. 
 
Portanto, é a única alternativa que contém incorreção.  
 
JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra D. 
 
QUESTÃO 21 – CONHECIMENTOS GERAIS 

Meningite mata três pessoas em Ouro Branco 
Secretaria de Estado da Saúde (SES) está investigando um possível surto na cidade 
O órgão informou que 17 pessoas estão internadas na cidade com suspeitas de meningite 
e todos os casos, inclusive os óbitos, são de trabalhadores contratados por uma 
construtora que está atuando na região na ampliação de uma usina siderúrgica. 
Disponível em: http://www.em.com.br, 18/10/2011, acesso em 30.12.2011 

São considerações corretas sobre meningite, exceto que: 
[A] A bactéria desta doença pode ser transmitida por meio da fala e tosse. 
[B] Quando a meningite se instala no corpo humano, podem ocorrer convulsões e rigidez da 
nuca, evoluindo para problemas neurológicos de irritação nas meninges e até o coma 
[C] Alguns casos, quem sobrevive à meningite pode ficar com seqüelas como surdez, retardo 
mental, problemas motores e convulsões. 
[D] Uma recomendação para não se contrair meningite é evitar o contato com os doentes, 
manter casa, ambiente de trabalho e veículos sempre fechados. 
 
RAZÕES:  
A questão acima prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação e conhecimentos 
específicos do assunto abordado.  
 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos: 
 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”. 
ASPECTO 2 – A alternativa “D” explora uma questão sanitária de combate à proliferação da 
meningite que é a circulação do ar. Fator que se mostra relevante nas chances de um contágio. 
Ou seja, é importante manter casa, ambiente de trabalho e veículos ventilados para não se 
favorecer o contágio. 
 
JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra D. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 22 – CONHECIMENTOS GERAIS  
No Brasil, a exigência de autorização dos pais ou representantes legais para se casar não é 
mais necessária: 
[A] Aos menores de dezoito anos. 
[B] Aos maiores de dezoito anos. 
[C] Aos menores de dezessete anos. 
[D] Aos maiores de dezessete anos. 
 
RAZÕES:  
A questão acima prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação e conhecimentos 
específicos do assunto abordado.  
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Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos: 
 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”. 
ASPECTO 2 – A presente questão está na ordem dos conhecimentos solicitados no item II- 
Conhecimentos Gerais do presente Edital, a saber: 
 “...Organização de materiais de trabalho, arquivos, protocolos. Brasil 500 anos: estrutura 
econômica, política, social, cultural, a era Vargas, a nova república.  
E ainda, 
“...Noções básicas sobre o País, o Estado e o Município referente: a organização política, 
aspectos culturais, a economia, a educação, a agricultura, a pecuária, o  
esporte, o comércio e o turismo. “ 
ASPECTO 3 – A questão está no nível de conhecimento geral que norteia e estrutura a 
sociedade brasileira, de modo que podemos classificar tal questão de fácil resolução e amplo 
conhecimento. 
ASPECTO 4 – A abordagem da presente temática para um cargo especifico se dá em 
dimensões mais específicas e técnicas. O que não é o caso desta questão. 
 
JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra B. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 23 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Prefeitura firma parceria com o Banco do Brasil em prol da população 
O objetivo foi promover e fomentar o ambiente de negócios no município com o aumento da 
concessão de crédito para os produtores rurais, empreendedores individuais e para novos 
empreendimentos, todos direcionados aos ourobranquenses, além de estimular a parceria, 
Banco do Brasil e PMOB,  já existente. 
Disponível em: http://www.ourobranco.mg.gov.br, 27/12/2011, acesso em 30.12.2011 

Conforme fragmento acima, um dos objetivos da parceria entre a Prefeitura de Ouro Branco 
(MG) e o Banco do Brasil foi priorizar a concessão de crédito para os produtores rurais. E 
atualmente, sobre a população rural e a produção rural da atualidade do município de Ouro 
Branco (MG) pode-se afirmar que: 
 
[A] A população residente rural é de aproximadamente 3.659 habitantes e o agronegócio 
corresponde a dois por cento do Produto Interno do município. 
[B] A população rural do município de Ouro Branco é maior que a população urbana e sua 
produção de maior comercialização é a batata inglesa. 
[C] A população residente rural é de aproximadamente 31.609 habitantes e o agronegócio 
corresponde a dois por cento do Produto Interno Bruto do município. 
[D] A população rural do município de Ouro Branco é menor que a população urbana e sua 
produção de maior comercialização é o arroz. 
 
RAZÕES: 
A questão acima prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação e conhecimentos 
específicos do assunto abordado.  
 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos: 
 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”. 
ASPECTO 2 – Estudos do IBGE no ano de 2010 apontaram que a  população residente de Ouro 
Branco (MG) era de 35.269 pessoas, e dentre estas, 31.609 residentes na área urbana e os 

http://www.ourobranco.mg.gov.br/
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3.659 na área rural. Logo concluímos que a população rural não é maior que a população 
urbana. Nota-se que há cultivo de batata inglesa no município, mas tal assertiva é invalidada no 
contexto da alternativa “B”. 
ASPECTO 3 – A sugestão bibliográfica e, por conseqüente pesquisa e estudos preparatórios, 
para o presente concurso constante no Edital de Concurso Câmara de Ouro Branco (MG) assim 
menciona: 
“Sites oficiais  do Estado e Governo Federal), jornais, telejornais, revistas, periódicos, mídias em 
geral e outros materiais que abrangem o programa proposto.” 
 
JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra B. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 25 – CONHECIMENTOS GERAIS  
São aspectos históricos corretos do município de Ouro Branco, exceto que: 
[A] O povoado de Santo Antônio de Ouro Branco teve sua origem em fins do século XVI, 
provavelmente no ano de 1594, como consequência do processo de ocupação iniciado com as 
primeiras bandeiras que estavam à procura de ouro na região das Minas Gerais. 
[B] Os primitivos habitantes desta região foram os índios da tribo Carijós.  
[C] Ouro Branco foi uma das mais antigas freguesias de Minas, tornada colativa pelo alvará de 
16 de fevereiro de 1724, expedido pela Rainha Maria I, durante o governo de Lourenço de 
Almeida. 
[D] O município de Ouro Branco tem associado ao seu nome a descoberta do ouro de cor 
amarela clara, produzida pelo mineral Paládio a ele associado, denominado "Ouro Branco" por 
simples contraste cromático. 
 
RAZÕES: 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos: 
 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”. 
ASPECTO 2 – Cremos que houve um equívoco de interpretação por parte do candidato em 
relação à alternativa “D”, uma vez que alternativa explica que a expressão “ouro branco” é uma 
derivação cromática do mineral “ouro” (não há citação se “ouro preto” ou “ouro branco”, apenas 
“ouro”).  Embora a redação encontrada no site da Câmara de Vereadores de Ouro Branco 
mencione que 
“...encontraram um ouro de cor amarelada, produzida pelo mineral Paládio associado ao metal e 
denominado "ouro branco" por simples contraste cromático aparente com o "ouro preto" do 
Tripuí.”, na redação da alternativa não foi mencionada a expressão “ouro preto”. O que não 
invalida a alternativa, muito menos dá sentido dúbio às alternativas expostas. 
ASPECTO 3 – O Programa de Provas contidos no Edital do presente Concurso, Anexo II, item II 
– Conhecimentos Gerais ressalta claramente 
“tópicos relevantes e atuais sobre política”  
e mais 
“Noções básicas sobre o País, o Estado e o Município referente: a organização política, aspectos 
culturais, a economia, a educação, a agricultura, a pecuária, o esporte, o comércio e o turismo.” 
De forma que nosso entendimento é que a temática tratada na presente questão aborda o item 
solicitado no Edital do presente Concurso, uma vez que ali são abordadas noções básicas sobre 
o município de Ouro Branco (MG). Ademais, as questões como “a organização política, aspectos 
culturais, a economia, a educação, a agricultura, a pecuária, o esporte, o comércio e o turismo” 
só existirão num contexto de precedentes históricos, a saber: 
- que na alternativa “A” trata-se de questões de formação e organização política do município. 
- que nas alternativas “B” e “D” são tratadas questões de cunho cultural do município. 
- que na alternativa “C” trata-se de aspectos econômicos do município. 
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JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 26 – CONHECIMENTOS GERAIS  
Atualmente no Brasil, os pais podem emancipar e fazer cessar a incapacidade do filho menor a 
partir de que idade? 
[A] 21 anos 
[B] 19 anos 
[C] 18 anos 
[D] 16 anos 
 
RAZÕES: 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “D ” 
ASPECTO 2 – As argumentações da candidata ao cargo procedem conforme dispositivo legal 
(Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002). 
ASPECTO 2 – Torna sem efeito a disposição da alternativa marcada como acertada.  Devendo, 
pois, optarmos pela anulação da presente questão. 
 
JUGALMENTO: 
Portanto, o recurso é PROCEDENTE. 
QUESTÃO ANULADA 
 
QUESTÃO 27 -  CONHECIMENTOS GERAIS 

Ouro Branco se orgulha da criação do Parque Estadual da Serra 
A população de Ouro Branco, moradores da área das unidades de conservação, 
iniciativa privada e poder público se reuniram na sexta-feira, 25 de setembro, em 
frente a Igreja Matriz de Santo Antonio, para comemorar a grande conquista 
juntamente com o deputado Pe. João Carlos e outras autoridades.  
Disponível em: http://www.ourobranco.mg.gov.br, 20/10/2009, acesso em 30.12.2011 

A criação do Parque Estadual da Serra é um marco para a conversação ambiental em Ouro 
Branco e região, isto porque protege a fauna e flora locais. São características ambientais da 
Serra do Ouro Branco, exceto: 
[A] Está localizada ao sul da Cadeia do Espinhaço. 
[B] Ainda não foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 
Gerais – IEPHA/MG como conjunto paisagístico. Apenas protegida pela criação do parque 
estadual. 
[C] Tem aproximadamente 1.614 hectares e uma altitude que varia de 1250 a 1568 metros.  
[D] Em seus ecossistemas são encontrados campos rupestres. 
 
 
RAZÕES:  
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “B” 
ASPECTO 2 – O texto oficial sobre a “Serra do Ouro Branco” publicado no site da Prefeitura 
Municipal de Ouro Branco (MG) indica a mesma com “aproximadamente 1.614 hectares e uma 
altitude que varia de 1250 a 1568 metros.” E tal informação se refere à “serra”, ou seja, a 
elevação do relevo daquela localidade.  E não ao “conjunto paisagístico” total da chamada Serra 
do Ouro Branco.  
 ASPECTO 3 – O conjunto paisagístico chamado Serra do Ouro Branco envolve dimensões 
maiores à serra localizada no município, que faz parte do mesmo, não sendo o todo. 

http://www.ourobranco.mg.gov.br/
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ASPECTO 4 – entendemos que a presente questão é explicita ao mencionar “serra” e não o 
“conjunto paisagístico”. 
 
JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra B. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 28  - CONHECIMENTOS GERAIS 
Sobre a formação política de Ouro Branco (MG) pode-se afirmar que: 
[A] O Partido da Mobilização Nacional - PMN constitui maioria no poder legislativo do município. 
[B] O chefe do poder executivo municipal é um representante do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro – PMDB. 

[C] O município de Ouro Branco conseguiu sua emancipação política em 1953. 
[D] Só no município de Ouro Branco há mais de quarenta mil eleitores cadastrados. 
 
RAZÕES:  
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
ASPECTO 1 – As argumentações da candidata ao cargo procedem conforme disposição da 
legislatura municipal de Ouro Branco (MG). 
ASPECTO 2 – Torna sem efeito a disposição da alternativa marcada como acertada.  Devendo, 
pois, optarmos pela anulação da presente questão. 
 
JUGALMENTO: 
Portanto, o recurso é PROCEDENTE. 
QUESTÃO ANULADA 
 
QUESTÃO 29 CONHECIMENTOS GERAIS 

29 - Prefeitura recebe consultores para apresentação do PLHIS 
Foi realizada no auditório Fernando de Oliveira Silva, uma consulta pública para apresentar à 
comunidade as ações, discutir e colher novas sugestões referente ao Plano Local de Habitação 
de Interesse Social (PLHIS). 
Disponível em: http://www.ourobranco.mg.gov.br, 27/12/2011, acesso em 30.12.2011 

Sobre uma “consulta pública” é adequado afirmar que: 
[A] Uma consulta pública substitui a ação dos vereadores, em determinado momento, e o que for 
decidido na consulta pública torna-se lei. 
[B] A consulta pública pode ser entendida como um mecanismo que serve para colher 
contribuições, tanto de setores especializados quanto da sociedade em geral, sobre as políticas 
e os instrumentos legais que irão orientar as diversas ações do poder público. 
[C] A consulta pública restringe a participação popular na medida em que não envolve todos os 
cidadãos do município, trazendo uma centralização das decisões setoriais através do poder 
executivo constituído no município. 
[D] A consulta pública amplia a participação popular na medida em que especifica as temáticas a 
serem discutidas e apreciadas pela reunião ordinária. De tal forma, elimina o trabalho burocrático 
e demorado da Câmara Municipal de Vereadores 
 
RAZÕES: 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “B” 
ASPECTO 2 – A consulta pública “não elimina” a representação pública existente na Câmara 
Municipal de Vereadores. 

http://www.ourobranco.mg.gov.br/
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JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra b. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 30 CONHECIMENTOS GERAIS 

Brasil – percentual de domicílios com alguns bens duráveis no total de 
domicílios particulares permanentes (2005) 

Bens duráveis % 

Freezer 16,7% 

Microcomputador 18,6% 

Máquina de lavar roupa 35,8% 

Geladeira 88% 

Rádio 88% 

Televisor 91,4% 

Fonte: IBGE. Síntese dos Indicadores Sociais, 2006.p.172.  
Disponível em:<http:∕∕www.ibge.gov.br>. Acesso em: 23 dez. 2008 

Ao analisar a tabela “Brasil – percentual de domicílios com alguns bens duráveis no total de 
domicílios particulares permanentes (2005)” é inadequado afirmar que: 
[A] Bens duráveis são produtos que tem grande durabilidade. 
[B]A industrialização e a expansão da rede elétrica proporcionaram o aumento do consumo de 
bens duráveis no Brasil. 
[C] O televisor e a máquina de lavar roupa são os bens de maior presença nos domicílios 
brasileiros. 
[D] Microcomputadores, freezer e máquinas de lavar são itens caros para a realidade brasileira e 
ainda não são tão presentes na casa dos brasileiros como outros itens. 
 
RAZÕES: 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”. 
ASPECTO 2 – As assertivas das alternativas “A”, “B” e “D” estão endossadas em consensos e 
pesquisas de ordem socioeconômicas amplamente divulgadas por institutos sociais e 
econômicos do Brasil, a começar pela fonte divulgada da questão: 
Síntese dos Indicadores Sociais, 2006.p.172.  que está disponível em http:∕∕www.ibge.gov.br 
 
JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 31 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Segundo pesquisa do DETRAN – PR, a maioria dos acidentes tem como causa problemas com 
o condutor (totalizando 64% dos casos). Dentre esses problemas surgem os condutores 
imperitos. 

A imperícia no trânsito: 
[A] Ocorre quando o condutor não possui conhecimentos técnicos ou habilidade para realizar as 

manobras necessárias ao ato de dirigir. 
[B] É ser ágil nas suas ações, mas não esquecendo o bom senso e sua experiência. 
[C] Ocorre quando o condutor tem conhecimento das leis e regras de trânsito e deixa de 

respeitá-las. 
[D] Ocorre quando o condutor deixa de realizar a manutenção do veículo. 
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RAZÕES: 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “D ” 
ASPECTO 2 – Houve um equívoco conceitual na elaboração do enunciado deste exame, o que 
compromete o exame de tal habilidade em questão. 
ASPECTO 3 – As argumentações do candidato ao cargo procedem conforme dispositivo legal 
Código de Trânsito Brasileiro. 
ASPECTO 4 – Torna sem efeito a disposição da alternativa marcada como acertada.  Optamos, 
pois, pela anulação da presente questão. 
 
JULGAMENTO: 
Portanto, o recurso é PROCEDENTE. 
QUESTÃO ANULADA 
 
QUESTÃO 33 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
A lei prevê sanções ao condutor que for flagrado dirigindo sob a influência de álcool ou de qualquer 
substancia psicoativa. Quem incorrer nesse delito: 
[A] Terá a CNH suspensa por doze meses. 
[B] Terá de pagar uma multa de R$ 957,70. 
[C] Terá apreendido e recolhido o veículo ao órgão competente. 
[D] Terá recolhido o documento de habilitação apenas. 
 
RAZÕES: 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com relação a 
temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha interposto recurso 
no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
ASPECTO 1 – As argumentações do candidato ao cargo procedem conforme dispositivo legal Código 
de Trânsito Brasileiro e redação complementar 
ASPECTO 2 – Torna sem efeito a disposição da alternativa marcada como acertada.  Optamos, pois, 
pela anulação da presente questão. 
 
JULGAMENTO: 
Portanto, o recurso é PROCEDENTE. 
QUESTÃO ANULADA 
 
QUESTÃO 36– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
36 - Que tipo de penalidade o Código de Trânsito Brasileiro classifica como “leve”? 
[A] Veículo sem placa ou licenciamento. 
[B] Ultrapassar pelo acostamento. 
[C]  Estacionar na contramão. 
[D] Buzinar prolongadamente entre 22 e 6 horas. 
 
RAZÕES: 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com relação a 
temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha interposto recurso 
no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
ASPECTO 1 – As argumentações do candidato ao cargo procedem conforme dispositivo legal Código 
de Trânsito Brasileiro e redação complementar. 
ASPECTO 2 – Torna sem efeito a disposição da alternativa marcada como acertada.  Optamos, pois, 
pela anulação da presente questão. 
 
 



 
 

27 
 

JULGAMENTO: 
Portanto, o recurso é PROCEDENTE. 
QUESTÃO ANULADA 
 

03 – PROCURADOR DO LEGISLATIVO 
 
QUESTÃO 04 – LINGUA PORTUGUESA 
 Assinale a opção incorreta quanto à tipologia do texto e ao vocabulário usado: 
[A] Trata-se de um texto informativo, escrito de forma impessoal, fazendo uso da terceira 
pessoa. 
[B] O autor faz uso do padrão culto da linguagem. 
[C] Há expressões como “gigantesca nódoa” e “envolto em brumas tão densas” em linguagem 
conotativa. 
[D] O texto caracteriza-se como dissertativo e polêmico, uma vez que há exposição de 
argumentos  divergentes sobre o tema. 

 
RAZÕES: 
A questãon° 4 apresenta duas respostas incorretas.  
Conforme oquestionamento e argumentação dos candidatos, a  alternativa C também está incorreta, 
porque a expressão gigantesca nódoa foi usada  em seu sentido literal ( sinal  de um corpo  ou 
substância suja; mancha ) e não   em linguagem conotativa (vergonha, mácula).  
A alternativa D também está incorreta. Embora o texto seja dissertativo, nãoapresenta argumentos 
divergentes sobre o tema. O autor registra os fatos como aconteceram apenas. 
 
JULGAMENTO: 
Portanto, o recurso é PROCEDENTE. 
QUESTÃO ANULADA 
 
QUESTÃO 06 – LINGUA PORTGUESA  
Só não há ideia de comparação em:  
[A] “O caso mais recente tem como palco a Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro...” 
[B] “... o episódio está envolto em brumas tão densas como a mancha de seus mais de 200 
quilômetros  de extensão.” 
[C] “... com 15 000 barris de petróleo lançados ao mar - 2000 a mais do que na explosão na 
Plataforma P-36...”  
[D] “O atual vazamento mostra que, tanto por parte das empresas como do próprio governo, a 
quem cabe o papel de fiscalizar...” 

 
RAZÕES: 
Na alternativa A, a expressão  o caso mais recente situa o caso no tempo, não sugere nenhuma  ideia 
de comparação. O elemento comoem como palco a Bacia de Campos  não é comparativo, situa onde o 
fato aconteceu. 
Já nas outrasalternativas, os elementos comparativos estão claros e expressos:  
B)tão ... como 
C) a mais do que  
D)tanto .... como 
 
JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra a 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
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QUESTÃO 14 – LINGUA PORTUGUESA 
A única frase em que as formas verbais estão empregadas de acordo com o padrão culto da língua é: 
[A] Especialistas temem que outros desastres dessa natureza podem ocorrer quando houver a 
exploração em alto-mar. 
[B] Além disso, mesmo que forem adotadas medidas de segurança, é preciso que as  empresas 
se precavenham para se evitar acidentes. 
[C] O acordo não substitue as reivindicações, a não ser que abdicamos dos nossos direitos e 
desistamos da luta. 
[D] Se o governo não intervier, é possível que a Petrobras não consiga evitar tais acidentes, já 
que as empresas não se dispõem a adotar medidas de segurança. 

 
RAZÕES: 
Na alternativa A,a forma verbal podem  no  presente do indicativo está incorreta, deve ser usada no 
presente do subjuntivo,  já que se trata de um fato  hipotético, incerto, duvidoso: 
 
 Especialistas temem que outros desastresdessa natureza possam ocorrer quando houver a exploração 
em alto-mar. 
 
JULGAMENTO 
A resposta correta é a letra D. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 15 – LINGUA PORTUGUESA  
Assinale a alternativa em que a concordância verbal obedece ao padrão culto da língua: 
[A] Nunca se foi tão fundo nem tão longe para extrair petróleo, uma aventura que impõe desafios 
tecnológicos e riscos exponenciais maiores que os atuais. 
[B] Ao acidente, seguiu-se uma faxina nas antigas repartições e criaram-se, entre outras 
iniciativas, uma estrutura específica para a vigilância dos poços. 
[C] Já faziam anos que não haviam técnicos suficientes para fiscalizar a extração do petróleo. O 
acidente foi um alerta. 
[D] Inoperância e contaminação política de órgãos encarregados de monitorar essa atividade 
não são exclusividade brasileira. Tratam-se de problemas rotineiros, mais comuns do que se 
pensa. 
 
RAZÕES: 
Na alternativa D,há um erro de concordância  em  Tratam-se  de problemas rotineiros...  
O pronome se é índice de indeterminação do sujeito,portanto o verbo deve ficar no singular: Trata-se de 
problemas rotineiros... 
Os termos Inoperânciae contaminação de órgãos ... é sujeito do verbo ser do período anterior. 
 
JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 16 – LINGUA PORTUGUESA  
Há erro de regência em: 
[A] Informamos aos jornais que assistimos à explosão a 120 quilômetros do litoral no Rio de 
Janeiro. Helicópteros chegaram às áreas de extração dois dias depois. 
[B] Obrigar o engenheiro a trabalhar sem condições mínimas de segurança é um risco de vida. 
Não se sabe em que equipamento se pode confiar. 
[C] O Ministério Público procederá a uma investigação que implicará em sérias conseqüências 
para a Chevron. 
[D] Com apenas 80 funcionários dedicados à exploração do petróleo, é preferível adiar a 
perfuração do poço a arriscar sofrer acidentes. 
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RAZÕES: 
O candidato alega não haver erro de regência na alternativa C. 
O verbo implicarno sentido de trazer como conseqüência,  acarretar é verbo transitivo direto, isto é, 
constrói-se com objeto direto. 
A frase correta será: 
 O Ministério Público procederá a uma investigação que implicará sérias conseqüências para a 
Chevron. 
 
JULGAMENTO: 
A resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 19– LINGUA PORTUGUESA 
Com relação a elementos de expedientes e textos normativos oficiais está incorreto  o que se 
afirma em: 
A) O Presidente da República deve ser tratado como Vossa Excelência e o vocativo será  
Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
B) Um vereador recebe o tratamento  de Vossa Senhoria, mas aquele que ocupa o cargo de 
Presidente  da Câmara Legislativa Municipal receberá o tratamento de Vossa Excelência. 
C) Um  ministro recebe o tratamento de Vossa Excelência, o vocativo empregado  nas 
comunicações dirigidas a ele será Senhor Ministro. 
D) O tratamento digníssimo (DD) é  usado apenas para Presidente da República.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
RAZÕES: 
Primeiramente, as questões de Redação Oficial ( 19 e 20 ) foram elaboradas com base no Manual  de 
Redação da Presidência da República – Parte I e II, seguindo a indicação bibliográfica do edital. 
 
Justificando as alternativas A e C: 
No capitulo II, nas páginas9 e 10, no item 2.13. Emprego de Pronomes de Tratamento, estão 
enumeradas as autoridades que receberãoo tratamento de Vossa Excelência.,  entre elas estão  
Presidente da República  e Ministros.  
Na página 10,diz o seguinte:  
O vocativo a ser empregado  em comunicações  dirigidas aos Chefes de Poder é Excelentíssimo  
Senhor, seguido do respectivo cargo.   Exemplifica: 
     ExcelentíssimoSenhor Presidente da República  
 
Ainda na página 10:   
As demais autoridades serão tratadascom o vocativo Senhor, seguido  do cargo respectivo. 
 Exemplifica: SenhorMinistro. 
 
Justificando aalternativa B:  
Vossa Senhoriaé empregado  para as demais autoridades ( inclusive vereadores)  e para particulares.   
Caso o vereadorocupe  cargo de Chefe do Poder Legislativo Municipal receberá o tratamento de Vossa 
Excelência. 
 
Observação: O candidato alega  que o vereador, ao falar, referindo-se ao colega, precederá seu nome 
de  “senhor” ou de “vereador”  e , quando a ele se dirigir , dar-lhe-á o tratamento  de Excelência. 
O candidato se refere a outra situação, a questão da prova, como está clara no enunciado, diz respeito 
a elementos  de expediente e textos normativos  oficiais. 
 
Justificando a alternativa D 
 
Ainda na página 10,diz o seguinte:  
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Em comunicações oficiais, está abolido o uso de tratamento  digníssimo (DD), às autoridades  
arroladas na lista anterior. A dignidade é pressupostopara que se ocupe  qualquer cargo público, 
sendo desnecessária  sua repetida evocação. 
 
Observação: Na lista que se encontra à pagina 9 e 10, estão enumeradas as autoridades do Poder 
Executivo ( inclusive o  Presidente) , do Poder  Legislativo e do Poder Judiciário.  
 
JULGAMENTO 
A resposta certa é a letra D. 
Portanto,o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 20 – LINGUA PORTUGUESA  
Quanto à concordância  verbal, nominal e pronominal com os pronomes de tratamento, é 
incorreto afirmar que: 
[A] Os pronomes possessivos referidos  a pronomes de tratamento  são sempre os de 3ª 
pessoa. 
[B] Deve-se usar o pronome vós como tratamento direto  da pessoa  a quem se destina a 
comunicação. 
[C] O gênero dos adjetivos  referidos aos pronomes  de tratamento deve coincidir com o sexo da 
pessoa a que se refere.  
[D] Os pronomes de tratamento levam o verbo para a 3ª pessoa, embora se refiram à pessoa 
com quem se fala. 
 
RAZÕES: 
 Emprego dos Pronomes de Tratamento 
Os pronomes de tratamento (ou de segunda pessoa indireta) apresentam certas peculiaridades 
quanto à concordância verbal, nominal e pronominal. Embora se refiram à segunda pessoa 
gramatical (à pessoa com quem se fala, ou a quem se dirige a comunicação), levam a 
concordância para a terceira pessoa. É que o verbo concorda com o substantivo que integra a 
locução como seu núcleo sintático: “Vossa Senhoria nomeará o substituto”; “Vossa Excelência 
conhece o assunto”. 
Da mesma forma, os pronomes possessivos referidos a pronomes de tratamento são sempre os 
da terceira pessoa: “Vossa Senhoria nomeará seu substituto” (e não “Vossa ...vosso...”). 
 Já quanto aos adjetivos referidos a esses pronomes, o gênero gramatical deve coincidir 
com o sexo da pessoa a que se refere, e não com o substantivo que compõe a locução. Assim, 
se nosso interlocutor for homem, o correto é “Vossa Excelência está atarefado”, “Vossa Senhoria 
deve estar satisfeito”; se for mulher, “Vossa Excelência está atarefada”, “Vossa Senhoria deve 
estar satisfeita”. 
O gramático Cegalla, à página 182, ao referirao emprego dos pronomes de tratamento, diz o 
seguinte: 
Esses pronomes são e 2ª pessoa, mas se usam com as formas verbaise os pronomes 
possessivos  da 3ª pessoa. 
E exemplifica: 
Vossa Majestade pode ficar tranquilopara sua expedição. 
Logo, não se usa o pronome vóscomo tratamento direto a quem se destina a comunicação, a 
concordância se faz com a 3ª pessoa. 
 
JUGALMENTO: 
A resposta correta é a letra B. 
Logo, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO25 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Assinale a alternativa correta.  
[A]  Veto é a concordância do Presidente da República aos termos de um projeto de lei 
devidamente aprovado pelo Congresso Nacional.  
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[B] Havendo sanção do Presidente da República ao projeto de lei, esse retornará ao Congresso 
Nacional, onde será reapreciado pelo Poder Legislativo.  
[C] O Presidente da República poderá discordar do projeto de lei, ou por entendê-lo 
inconstitucional, veto jurídico, ou contrário ao interesse público, veto jurídico – político.  
[D] Veto é a manifestação de discordância do Presidente da República com termos de um 
projeto ou com o projeto em sua integralidade, aprovado pelo Poder Legislativo.  
 
RAZÔES:  
O doutrinador Alexandre de Moraes, em seu livro Direito Constitucional, Editora Atlas,  traz o 
conceito de Veto “ a manifestação de discordância do Presidente da República com o projeto de 
Lei aprovado pelo Legislativo.” O mesmo doutrinador, ao tratar das características do veto, diz 
que ele pode ser total (quando o Presidente desaprova integralmente o projeto de lei), ou parcial, 
(quando o Presidente desaprova apenas partes do projeto de lei). A expressão “termos” não 
gera interpretação dúbia, posto que significa partes do projeto. O candidato marcou opção 
totalmente dissonante com o Instituto do veto, tendo confundido as espécies de veto, não 
cabendo a alegação de interpretação  dúbia para uma palavra contida na alternativa D. Ademais, 
fica claro que a expressão “termos” que dizer parte, justamente, porque, logo empós, tem-se a 
expressão “ou com o projeto em sua integralidade”, o que já se vê que a expressão “termos” 
significa  a não integralidade do projeto de lei.  
   
JULGAMENTO  
A resposta correta é a letra D.  
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE.  
 
 
QUESTÃO 28 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Marque a assertiva incorreta. 
[A] Uma lei nova poderá retroagir, desde que respeite o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e 
a coisa julgada. 
[B] Em relação a questões envolvendo direitos da personalidade e direitos de família, aplica-se a 
lei do país onde a pessoa envolvida fixou domicílio. 
[C] Em relação a questões envolvendo bens e patrimônios a lei aplicada será o do país onde 
residir o proprietário do bem. 
[D] Em relação a questões envolvendo bens e patrimônios a lei aplicada será a do país onde 
estiver localizado o bem. 

 
RAZÕES: 
Os recorrentes se equivocam com a leitura da assertiva contida no item “A”. A assertiva está 
dizendo que uma nova lei poderá retroagir, atingindo fatos pretéritos, desde que respeite o ato 
jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Não afirma que seja apenas este, 
taxativamente, o único requisito para que possa retroagir.  A informação contida no item ”A”, 
apenas diz que o respeito aos três institutos são necessários para que a lei possa retroagir, 
podendo ter outro ou outros requisitos para que a lei nova atinja fatos ocorridos no passado. 
(Alexandre de Moraes, Direito Constitucional. Ed. Atlas) 

JUGALMENTO: 
A resposta correta é a letra C. 
Logo, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
 
QUESTÃO 29 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Marque a assertiva correta. 
[A] Necessário se faz o nascimento com vida para que o homem seja capaz de direitos e 
obrigações na ordem civil. Assim, o nascituro que ainda não nasceu, não terá os seus direitos 
regulados pelo direito positivo brasileiro. 
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[B] Personalidade jurídica, na esfera teórica é a aptidão para adquirir direitos e contrair 
obrigações. 
[C] Personalidade jurídica, na esfera teórica, é aptidão para exercer direitos e contrair 
obrigações. 
[D] Todo ser humano possui capacidade de fato, mas nem todo ser humano possui capacidade 
de direito. 
 
RAZÕES  
Os candidatos se equivocam ao conceituar personalidade jurídica com a aptidão para exercer 
direitos e contrair obrigações. Tal aptidão é a capacidade jurídica. A lei, tendo em vista a idade, a 
saúde ou o desenvolvimento intelectual de determinadas pessoas, e com o intuito de protege-
las, não lhes permite o exercício pessoal de direitos. Este exercício dos direitos é a capacidade. 
A aptidão para adquiri-los, mas não necessariamente exercê-los é que é conhecido como 
personalidade jurídica. ( Direito Civil I, Silvio Salvo Venosa., Ed Atlas). 

JUGALMENTO: 
A resposta correta é a letra B. 
Logo, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
 
QUESTÃO 33 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Marque a alternativa correta: 
[A] Nas ações fundadas em ato ilícito cujo objeto seja a percepção de indenização por danos 
morais, a correção monetária começa a incidir quando da ocorrência do fato. 
[B] Nas ações fundadas em ato ilícito cujo objeto seja a percepção de indenização por danos 
morais, a correção monetária começa a incidir, quando da citação. 
[C] Nas ações fundadas em ato ilícito cujo objeto seja o ressarcimento de valores decorrente de 
danos materiais, a correção monetária começa a incidir quando da prolatação de sentença. 
[D] Nas ações fundadas em ato ilícito cujo objeto seja a percepção de indenização por danos 
morais e o ressarcimento por danos materiais, a correção monetária começará a incidir quando 
do arbitramento da condenação para os danos morais e quando da citação para os danos 
materiais. 
 
RAZOES: 
O edital traz na sessão Direito Civil os itens” 17. Perdas e danos. 18. Juros de mora. 21. 
Responsabilidade Civil. 23. Dano moral. 26. Correção Monetária” e na sessão Direito Processual 
Civil o item 2.4.  Prazos: conceito, classificação, princípios, contagem. De forma que o candidato 
tem a obrigação de saber de quando se inicia o prazo para a incidência de juros e correção 
monetária sobre as condenação em ações que tratam sobre “perdas e danos”.  

 
JUGALMENTO: 
A resposta correta é a letra D. 
Logo, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 34 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Assinale a opção correta: 
[A] Para a fazenda pública, conta-se em quádruplo o prazo para contestar e em dobro para 
recorrer e contrarrazoar. 
[B] O prazo para a interposição de contrarrazões à Recurso de Apelação para a Fazenda Pública 
é de 15 dias. 
[C] O prazo para a interposição de contrarrazões à Recurso de Apelação para a Fazenda 
Pública é de 30 dias. 
[D] Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos, incluindo o dia do começa e 
excluindo o dia do fim. 
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RAZÕES 
O Edital prevê na Sessão Direito Processual Civil o item “2.4 Prazos: conceito, classificação, 
princípios, contagem.”.  O fato de ser de 15 dias o prazo para a Fazenda Pública apresentar 
contrarrazões a recurso de apelação está incluso na matéria contagem de prazo, tendo em vista 
que para apresentação de contrarrazões a recursos a contagem de prazo para a Fazenda 
Pública não é em dobro. Portanto, o conteúdo abordado na questão está contido no edital. 
 
JUGALMENTO: 
A resposta correta é a letra B. 
Logo, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
 
QUESTÃO 37 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
– Marque a opção incorreta. 
[A] Concessão é a única modalidade de contrato administrativo. 
[B]  Há três tipos de rescisão de contrato administrativo: unilateral, amigável e judicial. 
[C] Concessão, prestação ou locação de serviços, obra pública, fornecimento, empréstimo 
público e função pública são as modalidades de contratos administrativos. 
[D] Concessão de serviço público, concessão patrocinada e concessão administrativa são três 
das modalidades do contrato de concessão, no que diz respeito ao objeto deste. 
 
RAZÕES: 
Assis razão ao candidato, posto que no item c não era para constar a expressão “são as 
modalidades”, mas tão somente, “são modalidades”, tendo em vista que, de fato, existem outras 
modalidades de contratos administrativos, além dos citados naquela assertiva 
 
JULGAMENTO: 
Portanto, o recurso é PROCEDENTE. 
QUESTÃO ANULADA 
 
QUESTÃO 38 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Marque a opção correta: 
[A] Concessão de serviço público é o contrato administrativo pelo qual a Administração Pública 
delega a outrem para a execução de um serviço público, para que o execute em nome da 
Administração Pública, por conta e risco do Estado. 
[B] Aplicam-se às licitações para concessão de serviços públicos os casos de dispensa de 
licitação previstas na lei 8666. 
[C] A concessão tem que ser feita sempre através de licitação na modalidade de concorrência. 
[D] A rescisão unilateral da concessão, antes do prazo estabelecido é doutrinariamente 
conhecida pelo nome de caducidade. 
 
QUESTÃO 39 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Sobre os benefícios devidos aos segurados do Regime Geral de Previdência Social não 
podemos afirmar: 
[A] A cobertura previdenciária, na forma de benefícios, a que tem direito o segurado do Regime 
Geral de Previdência Social é efetivada por meio da concessão de aposentadoria por invalidez, 
aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, 
auxílio doença, salário família, salário maternidade e auxílio acidente. 
[B] A aposentadoria por invalidez é garantida ao segurado que, tendo cumprido a carência, 
completar 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher. 
[C] A aposentadoria por idade é garantida ao segurado que completar 35 anos de contribuição, 
se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher. 
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[D] A aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez cumprida a carência exigida, será 
devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxilio doença, for considerado incapaz e 
insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.  
 
RAZÕES: 
Assiste razão ao candidato, posto que no enunciado da questão 39 não deveria constar o “n]ao” 
podemos afirmar e sim, “Sobre os benefícios devidos aos segurados do Regime Geral de 
Previdência Social, podemos afirmar. 
 
JULGAMENTO: 
Portanto, o recurso é PROCEDENTE. 
QUESTÃO ANULADA 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 40 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Sobre desaposentação podemos afirmar que:   
[A] Consiste na renúncia, por parte do segurado, da aposentadoria que está recebendo para 
somar um novo período de contribuição, pós aposentadoria, refazer os cálculos incluindo este 
novo período, passando a receber um novo valor mais favorável ao segurado.  
[B] Nem todos os segurados que contribuem após já terem se aposentado podem requerer a 
desaposentação. 
[C] A desaposentação poderá ser requerida administrativamente, por possuir norma 
disciplinadora para o instituto. 
[D] Não é necessário que o segurado retorne ao mercado de trabalho, após já ter sido 
aposentado, para requerer a desaposentação. 
 
RAZÕES 
A candidata se com o enunciado previsto no item B que julga verdadeiro. TODOS os segurados 
que contribuem para o Regime Geral da Previdência Social, após já terem se aposentado, 
podem REQUERER a desaposentação; porém, nem todos têm direito de adquiri-la.  
Ocorre que a questão não no direito de adquirir a desaposentação, mas tão somente no direito 
de requerer, que vem do princípio constitucional do livre acesso à Justiça. Cabendo ao Poder 
Judiciário analisar se o requerente terá ou não direito à aposentação. (Notícias publicadas no 
site do STF). 

JUGALMENTO: 
A resposta correta é a letra A. 
Logo, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
 

04 – CARGO TECNICO COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 
QUESTÃO 03 – LINGUA PORTUGUESA 
Só não é causa do desaparecimento dos tubarões: 
[A] “Uma preciosidade da evolução, os tubarões  surgiram antes mesmo dos dinossauros...” 
[B] “ O principal objetivo dos pescadores é a retirada das barbatanas...” 
[C] “Os tubarões [ ...] têm poucos filhotes e  o tempo de gestação é relativamente curto...” 
[D] “Não existe lei internacional que restrinja a pesca de tubarões...” 

 
 RAZÕES: 



 
 

35 
 

Na verdade, houveum deslize na digitação do item C,  quando se trocou o adjetivo  longo por curto que 
poderia alterar a resposta certa, se não houvesse, nessa mesma alternativa,  outra clara causa  do 
desaparecimento dos tubarões _  “têm poucos filhotes” .  
Se eles reproduzem pouco, a espécie tende a desaparecer. 
Repetindo: Quantos menos filhotes uma espécie reproduz, mais facilita seu desaparecimento. 
Na alternativa B,a causa também é clara _  se os pescadores capturam os tubarões para retirada das 
barbatanas, esse fato também causa o desaparecimento dos tubarões. 
Na alternativa D,a falta de leis que  restrinja a pesca dos tubarões é outra causa do desaparecimento 
dos mesmos.  
 
A resposta está muito clara: _ somente a alternativa A não apresenta nenhuma causa do 
desaparecimento dos tubarões, fala da época do surgimento dos mesmos. 
 

 JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
 
QUESTÃO 08 – LINGUA PORTUGUESA 
Quanto à formação de palavras, assinale a afirmativa incorreta:  
[A] Os radicais das formas verbais atacam e responder são, respectivamente, ataca e  
     responde. 
[B] As palavras sobrevivência e desaparecimento são formadas por derivação prefixal e  
     sufixal. 
[C] A palavra biólogo é formada por dois radicais : bio = vida e  logo = que fala ou trata.  
[D] As palavras valiosa e agonizante são adjetivos formados por derivação sufixal. 
 
RAZÕES:  
A alegação feita é a seguinte:  a alternativa C está incorreta  haja vista que  : bio = vida  e logo= estudo. 
 
O sentido do radical logo é assim descrito  em variadas gramáticas: 

 palavra , discurso; 

 que fala ou trata; 

 palavra, colóquio , estudo. 
São expressões sinônimas, portanto a palavra biólogo está corretamente definida  no item C. 
Há erro na alternativa A, porque os radicais são atac e respond. 
Já ataca e responde são os temas dos verbos =radical + vogal temática. 
 
JULGAMENTO  
A reposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 16 – LINGUA PORTUGUESA  
Assinale a alternativa que preenche corretamente  as lacunas do bilhete, na sequência: 

Oi Irene,  
Estou _________ atrasada. Seguem _____às fotocópias os documentos exigidos. 

Você ______ pode fazer a inscrição por mim.  
Muito _______________.  
Janete. 

 
[A] meia - anexas - mesma -  Obrigada 
[B] meio -  anexos -  mesma -  Obrigada 
[C] meio -  anexas -  mesmo -  Obrigado 
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[D] meia -  anexos -  mesma -  Obrigado 
 
 
RAZÕES: 
O adjetivo anexos  se refere à palavra  documentos, portanto deve  estar no masculino plural. 
Veja a frase na ordem a ordem direta: 
 
 Os documentos seguem anexos às fotocópias - dúvida sanada pela presença do sinal de crase  diante 
da palavra fotocópias. 
 
JULGAMENTO 
A resposta correta é a letra B. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 

. 
QUESTÃO 27 – NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
- No Brasil, no que tange aos direitos e garantias fundamentais prescritos pela Constituição 
Federal de 1988 só não se pode afirmar que: 
[E] Dentro da lei, qualquer pessoa pode fazer e deixar de fazer o que quiser. 
[F] Existe uma lei mais importante que todas as outras. É a Constituição Federal. 
[G]  É livre a manifestação do pensamento, mesmo sob anonimato. 
[H] Ninguém pode ser submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 
 
RAZÕES: 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos: 
 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”. 
ASPECTO 2 – O referencial do enunciado da presente questão é a Constituição Federal de 
1988 e a mesma diz que: 
 
“...Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
... 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;” 
 
 ASPECTO 3 – A alternativa “B” não invalida a presente questão, pois a mesma se refere ao 
contexto do enunciado, e, portanto, verídica. 
JULGAMENTO 
A resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 31 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Um programa de Relações Públicas deve atender aos diferentes interesses dos diversos 
públicos da empresa. O empregado valoriza as condições de trabalho, a estabilidade do 
emprego e as oportunidades de ascensão profissional; o acionista preocupa-se com o 
desempenho econômico e financeiro da instituição e com os rendimentos das ações e as 
bonificações; para o consumidor é importante a relação custo-benefício dos produtos. 
Tomando por base o nível de relacionamento que mantêm com a empresa e a existência de 
interesses comuns qual desses agrupamentos ou grupos sociais organizados podem ser 
considerados “públicos externos”? 
[A] Consumidores e concorrentes 
[B] Acionistas e distribuidores 
[C] Empregados e seus familiares 
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[D] Fornecedores e revendedores 
 
RAZÕES 
A maioria dos autores identificam os públicosde uma organização como internos, mistos e 
externos. A professora Margarida Maria KrohlingKunsch, em seu livro “Planejamento de relações 
públicas na comunicação integrada”, trata o tema na p.84: Determinação e identificação dos 
públicos. Uma das etapas fundamentais do processo de Relações Públicas é o levantamento 
dos grupos ligados a uma organização e a identificação desses grupos. No contexto do 
planejamento, faz-se inicialmente um mapeamento de todos os públicos existentes, levando em 
consideração também o nível e o grau maior ou menor de relacionamento com a organização. 
De posse desses dados, haverá condiçõesde se determinar quais os públicos prioritários para 
um trabalho imediato de Relações Públicas, propondo-se, assim, estudá-los e realizar o 
planejamento. Os públicos, normalmente, são de três categorias: interno, misto e externo. 
Utilizando um círculo, Kunsch representa uma organização se relacionando com seus diversos 
públicos: Público interno: Funcionários, Diretores e Familiares; Público misto: Acionistas, 
Fornecedores e Revendedores. Público externo: Bancos, Poderes Públicos, Escolas, 
Concorrentes, Comunidades, Sindicatos, Imprensa, Consumidores. (o grifo é nosso).  Kunsch, 
Margarida Maria Krohling. Planejamento de relações públicas na comunicação integrada. São 
Paulo: Summus (Novas buscas em comunicação; v.17)José Benedito Pinho compartilha do 
mesmo entendimento no livro  
 “Propaganda Institucional. Usos e Funções da Propaganda em Relações Públicas ao descrever 
o processo de planejamento em Relações Públicas no Capitulo 3 em que aborda o diagnóstico. 
Para sua execução, todavia, existe a prévia necessidade de uma determinação dos grupos que 
se relacionam direta ou indiretamente com a empresa e sua identificação como público. 
Conforme Teobaldo ( Andrade, CãndidoTheobaldo de Souza, “Para entender relações públicas”) 
público é: o agrupamento espontâneo de pessoas adultas e/ou grupos sociais organizados, com 
ou sem continuidade física, com abundância de informações, analisando uma controvérsia, com 
atitudes e opiniões múltiplas quanto à solução ou medidas a serem tomadas frente a ela; com 
ampla oportunidade de discussão e acompanhando ou participando do debate geral, através da 
interação social ou dos veículos de comunicação, à procura de um atitude comum, expressa em 
uma decisão ou opinião coletiva, que permitirá a ação conjugada. 
 Portanto, uma organização tem como seus públicos aqueles grupos que desfrutam de ampla 
liberdade de informação e discussão e que se voltam para a mesma a fim de externar suas 
opiniões e posições diante de controvérsias e questões de interesse. A determinação da 
identidade de cada grupo nas suas relações com as instituições vai se dar pelo interesse 
público, que representa um elo de ligação entre eles. 
Tomando por base o nível de relacionamento que mantêm com a empresa e a existência de 
interesses em comum, os públicos podem ser classificados em três grupos: público interno, 
público externo e público misto. Os empregados de todos os níveis da empresa e seus familiares 
constituem o público interno. O público externo é formado pelos consumidores, concorrentes 
(mais uma vez grifo nosso), imprensa, governo, comunidade e público em geral. Os acionistas, 
distribuidores, fornecedores e revendedores fazem parte do público misto. Entretanto, essa 
última colocação – dos acionistas, distribuidores, fornecedores e revendedores como público 
misto – não é consensual. Alguns estudiosos de Relações Públicas classificam tais tipos de 
público como interno “uma vez que esses grupos possuem ligações estreitas com as 
organizações e nas suas manifestações se assemelham às reações do público interno” Pinho 
J.B. Propaganda institucional: usos e funções da propaganda em relações públicas. São 
Paulo:Summus, 1880. 
 
JULGAMENTO 
A resposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
 
QUESTAÕ 34 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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Na esfera administrativa, a comunicação também exerce, como principais funções, analisar, 
planejar, organizar e controlar. Qual a primeira iniciativa a ser adotada para exercer o controle na 
comunicação das organizações? 
[A] Escolher os objetivos. 
[B] Definir as estratégias. 
[C] Formular os planos. 
[D] Realizar pesquisas de opinião e de mercado. 
 
RAZÕES: 
Para se materializar o planejamento estratégico de comunicação de uma organização, isto é, 
apresentar projetos, planos e programas, com referência a algum assunto, situação ou decisão, 
é necessário percorrer um caminho subdividido em fases ou etapas.  O momento inicial é à 
busca do máximo de informações internas e externas e a posterior análise o que possibilitará a 
formulação de um diagnóstico. É o que Carvalho denomina de “conhecimento da realidade” 
Carvalho, Horácio Martins. “Introdução à teoria do planejamento”. P. 35.. Antes mesmo da 
realização do planejamento da organização,, defendem diversos autores, devem ser 
identificados os limites físicos e psicológicos que a influenciam e dela recebem influência  e o 
conhecimento e análise ambiental externa com suas variáveis tecnológicas, legais, políticas, 
econômicas, demográficas, ecológicas e culturais. De modo que a comunicação requer: 
diagnóstico (pesquisa), planejamento, orçamento, execução, controle e avaliação 
 
JULGAMENTO 
A resposta correta é a letra D. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 36 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Os jornais publicam em suas páginas de “Opinião” as cartas enviadas pelos seus leitores. Os 
textos são resumidos e o jornal, “se reserva o direito de selecioná-los para publicação”. Quem é 
o responsável pelo conteúdo das cartas? 
[A] O jornal. 
[B] O leitor. 
[C] O jornal e o leitor. 
[D] O jornal, o leitor e o editor. 
 
RAZÕES: 
Muitos jornais brasileiros trazem no rodapé da coluna Cartas, publicada na página de opinião, 
texto similar ao descrito a seguir: As cartas deverão ter no máximo 15 linhas com nome 
completo, assinatura, endereço, número da carteira de identidade e telefone do remetente, que 
se responsabilizará pelo conteúdo. Os textos poderão ser resumidos e o jornal se reserva o 
direito de selecioná-los para publicação. Dizem os manuais de redação que as seções de cartas 
existem para que os leitores possam expressar seus pontos de vista. Alguns veículos remetem a 
outras seções as queixas e reivindicações pessoais e determinam remeter a autoridade maior da 
redação cartas com afirmações que possam ser consideradas calúnia, injúria ou difamação.  As 
recomendações remetem a Lei Nº 5.250/67, também conhecida como Lei de Imprensa, que 
previa em seu artigo 28 O escrito publicado em jornais ou periódicos, sem indicação do seu 
autor, considera-se redigido: I – pelo redator da seção em que é publicado, se o jornal ou 
periódico mantem seção distinta sob a responsabilidade de certos e determinados redatores, 
cujos nomes nelas figuram; II – pelo diretor ou redator chefe se publicado na parte editorial. 
 
JULGAMENTO 
A resposta correta é a letra B. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
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Recorrentes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10598 ADRIANE FERREIRA MOTA 

13465 ADRIANO DOS SANTOS ALMEIDA 

10868 ALEX DA CRUZ LOPES 

11247 ALEXIS MAGNUS DA COSTA E SOARES 

11418 ALINE CRISTINA DE PAULA 

11038 ANA PAULA DA SILVA 

10389 ANDERSON RODRIGUES DE RESENDE 

10817 ANDRÉ LUIZ REZENDE CRUZ 

12906 ANDRÉA CRISTINA MARQUES M. OLIVEIRA 

11455 ANIELLE APARECIDA FERNANDIS DE MORAIS 

10775 ANTÔNIO BARBOSA FERREIRA 

12736 ARIADYA CARLA TAVARES SILVA 

13499 ARIANE PENNA DE ALCÂNTARA 

12943 ARTHUR BARBEITOS PORTO 

11985 BIANCA KELLY DOS SANTOS 

13094 BRUNA ASSUNÇÃO FARIA 

10747 CAMILA HILLESHEIM KRAUS 

10855 CARLOS JOSÉ DE SIQUEIRA 

13253 CÍNTIA DE SOUSA NASCIMENTO VERONESE 

12775 CLARA DAS GRAÇAS CANILO DE SOUZA 

12636 DANE ÉLLEN KRISTINE FRANÇA OLIVEIRA 

12314 DANIEL LUIZ GOMES DE CASTRO 

13462 DANIEL MENDONÇA DA ROCHA 

11112 DANIELA MINNÊZ TOSTO NOGUEIRA 

11503 DANÚBIA PATRÍCIA DE PAIVA 

10415 EDUARDO LOURENÇO VIANA 

10353 ELAINE MARTINS PARREIRAS 

12023 ELIANE MARINE PEREIRA 

10846 ERIK LUIS MANULI LISBOA 
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11473 ESTEFÂNIA APARECIDA COTA E SILVA 

12764 FELIPE JOSÉ EVANGELISTA 

11631 FERNANDA ALCÂNTARA ROCHA PACHECO 

13513 FERNANDA OTERO COSTA 

10692 FERNANDA XAVIER DA COSTA VIEIRA 

11466 GABRIELA CRISTINA SOARES CARVALHO 

11671 GEOVANE FURTA DA COSTA 

10416 GISLAINE RESENDE OLIVEIRA VIANA 

11521 GIZELLE DE MACEDO NUNES SILVA 

11423 GUSTAVO PORTO DINIZ REIS 

12749 HELENA TERUMI VIANA HATA 

10128 IVAN DE SOUZA PARADELA 

12338 JEDELENER MARQUES DE SOUZA 

10242 JOÃO PAULO DA SILVEIRA 

10998 JORCELINO DE OLIVEIRA 

13108 JOSÉ MARIA VALADARES  

11657 JULIANA ALVES  DA CUNHA 

10781 JULIANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 

11595 JÚLIO CÉSAR PIRES SIMÕES 

12311 KARINA EVARISTO FERNANDES DE CASTRO 

12930 KARINE FABIANA NICOLAU DO NASCIMENTO 

10356 KELI CRISTINA DE OLIVEIRA GOMES 

12820 KELLY APARECIDA ALVES ANDRADE 

11134 LAILA TORRES LUCIO 

11428 LARISSA BEZERRA COTA 

10820 LEANDRO LUCAS DE PAULA 

10131 LELLIS GOMES ANDRADE 

13117 LEONARDO SOARES SILVA 

12226 LIGIANE APARECIDA FELIX 

11966 LUIZA DE CASTRO JUSTE 

12396 MANUELA SILVA LOPES DE VASCONCELOS 

12039 MARIA LÚCIA COIMBRA CRISTO 

10198 MARIANA VERONEZ BORRI 

12691 MARIZA EVARISTO DA SILVA FERNANDES 

12347 MARY FABIANA VIEIRA 

11584 MATEUS DINIZ 

12559 MICHELLE PICININ FILARDI 

11930 MOISÉS ARNONI DE CARVALHO 

11456 NARAH SOLME SOUZA QUEIRÓZ BRAGA 

11523 OZÉIAS DO NASCIMENTO SILVA 

10754 PALOMA KAREM GONZAGA MAYRINK 

10235 PAULA CRISTINA SOUSA ROCHA 

12325 RENATA INÁCIO CORDEIRO 

10203 RENATA KELLEN DIAS 
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 13434 RENATA MICHELINE LOBO 

10952 RENATO ALVES OTTONI SOUTO 

11648 ROBERTO MAURO PEREIRA CAMPOS 

12002 RODRIGO LUIS RENUCI 

10469 RODRIGO SOARES REIS LEMOS FREIRE 

11524 ROSEMARY NEPOMUCENO 

11387 RÚBEM BUENO SILVA 

11614 SAMARA PINTO RIBEIRO 

12233 SAULO CARNEIRO ROQUE 

11609 SAULO RICARDO ALBUQUERQUE REIS NETO 

10104 SHARA CRISTINA DE MORAES 

10001 SIMONE AUGUSTA MIRANDA VIEIRA 

12112 SIMONE LUIZ ANDRADE 

10903 TALITA KESSIA ANDRADE LEITE 

12946 TATIANA PEREIRA MIRANDA 

11259 TERESINHA ZÉLIA PINTO DE QUEIRÓZ 

11062 THAIS MARA MENDES VIEIRA 

10511 TUANNE CAROLINE FERREIRA RODRIGUES 

12331 VARSILÉIA ÂNTONIA BORGES DA CRUZ 

12451 VERA LÚCIA LOPES 

13371 WALBER LUIZ MAPA 

10002 WALERSON ARAÚJO DOS SANTOS 

11090 WENDERSON FONSECA DA SILVA 

11632 YURI PEREIRA DA SILVA 


