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JULGAMENTO DE RECURSOS  

Conforme Edital n° 01/2014 do Concurso Público da Câmara Municipal de Araxá/MG, a empresa 

organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das provas Objetivas 

divulgado em 13/10/2014, separados por escolaridade, conforme a seguir:  

NÍVEL SUPERIOR 
Nome 

N° 

de Inscrição 
Cargo 

ALINE DE MELO SOUZA 

ANDERSON CÉSAR FERNANDES 

GABRIELA MARIA ALVES DE LIMA 
GUSTAVO SILVA STARK RESENDE 

ISABELA REZENDE MARTINS 

JACQUELINE KELEN GOMIDE COSTA 

KAMILLA PEREIRA NUNES DE DEUS 

KELLY CRISTINA SILVA MACHADO 

LEILA MARIA MENEZES FONSECA 
LETÍCIA CRISTINA GUIMARÃES 

LUCIANA CRISTINA MINARÉ PEREIRA 

MARCELO DANIEL  R CALIXTO 

MAYARA GIL LEITE DE SOUZA 

NAIARA RENATA BARANZELI 
PABLO GONÇALVES FERREIRA 

PABLO MACEDO BUENO 

1993 

333 

1388 
2405 

442 

1687 

494 

2723 

514 
896 

3398 

631 

2062 

264 
450 

2032 

11 Técnico de Nível 

Superior - Advogado 

 

QUESTÃO 16 

O comando da questão solicita que seja encontrado o valor de X em dam2, e ao mesmo tempo que seja 

transformado metros quadrados em decâmetros quadrados, decímetros quadrados em decâmetros 
quadrados. Pela tabela abaixo podemos verificar que a transformação ocorre “andando” duas casas 

decimais para a esquerda de onde se encontra as medidas uma vez que metros e decímetros estão a 

direita da medida decâmetro. 

 
83,42:100 = 0,8342 m2 

753,43: 100 = 7,5343 :100 = 0,075343 

E que mesmo após a transformação e a subtração das unidades, a falta da casa do centésimo de milésimo 

não impossibilitaria o candidato de encontrar a resposta, uma vez que a transformação sendo correta. As 

casas mais próximas da vírgula são as que definem os valores finais. Recurso INDEFERIDO, matem – se a 
alternativa “A” conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 21 

Houve um equívoco na formulação da questão. Não há alternativa correta, portanto o recurso foi 

DEFERIDO, questão ANULADA. 
 

QUESTÃO 22 

Houve um equívoco na elaboração da questão, pois a afirmativa III contém divergências doutrinárias. 

Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 

QUESTÃO 24 
Houve um equívoco na formulação da questão. Constam duas alternativas corretas, portanto o recurso foi 

DEFERIDO, questão ANULADA. 

 

QUESTÃO 26 

A questão foi baseada no art.37 da Constituição Federal, que trata sobre a Administração Pública. 
Apresentamos a seguir o comparativo com o disposto na legislação e o apresentado pelas alternativas da 

questão, sublinhando as divergências: 
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“Art. 37.  

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores 

aos pagos pelo Poder Executivo;  

A) Alternativa D: Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo e do Poder Legislativo não poderão ser 

superiores aos pagos pelo Poder Judiciário. 
XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, 

de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as 

áreas de sua atuação;  

(alternativa B e gabarito da questão pois é a única alternativa correta à luz da legislação). 

§ 4º- Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da 
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas 

em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.  

B) Alternativa A: Os atos de improbidade administrativa importarão na perda dos direitos políticos, a 

perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 

previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.   

C) Alternativa C: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável, apenas nos casos de dolo.” 
Face ao exposto, considerando que existe apenas uma alternativa correta de acordo com a Constituição 

Federal e que não existe erro na questão, o gabarito deverá ser mantido, recurso indeferido. 

O argumento não se sustenta já que o art. 37, XI, trata-se de remuneração e subsídio e o art.37, XII, trata-

se de vencimentos. Recurso INDEFERIDO, mantem – se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado. 

CÉSAR JÚLIO MENDES 

DIEGO VINICIUS NATIVIDADE 
ELENICE DE FÁTIMA CARDOSO 

FABIANA FORNAZIER FERNANDES 

FERNANDO ALVES MADJAR 

JOÃO PAULO SILVA 

LARISSA CRISTINA DE C A SILVA 
LUIZ FERNANDO B. DE OLIVEIRA 

MARCEL HENRIQUE DE MELO 

MAURICIO JOSÉ AURELIANO JÚNIOR 

PAULO HENRIQUE OLIVEIRA LIMA 

3534 

1955 
640 

244 

875 

376 

2357 
1287 

3597 

1738 

955 

12 Técnico de Nível 

Superior - Analista de 

Sistemas 

QUESTÃO 06 

O verbo buscar é transitivo direto. Porém, os pronomes pessoais oblíquos O, A, OS, AS quando associados 
a verbos terminados em ditongos nasal (am – em – ão - õe) tomam as formas no, na, nos, nas. Ex: 

buscam-nas – não se trata de preposição. Recurso INDEFERIDO, mantem-se a alternativa “B” conforme 

gabarito divulgado. 

 
QUESTÃO 07 
A alternativa “A” está correta, já que a forma verbal do subjuntivo do verbo PRESSENTIR é PRESSINTAM e 

do verbo OUVIR é OUÇAM. O presente do subjuntivo vem da 1° pessoa do presente do indicativo EU 
PRESSINTO, EU OUÇO. Dessas formas retira – se o O (desinência de 1° pessoa), acrescentam – se o A ( 

desinência, modo – temporal dos verbos terminado em IR da 3° conjugação) e a desinência pessoal M da 
3° pessoa do plural. Na alternativa “B”, a forma verbal correta é MANTIVEREM e não MANTEREM. Na “C”, a 

forma verbal correta é CONTRADISSESSE e não CONTRADIZESSE. Na “D”, a forma verbal correta do verbo 

VER no futuro do subjuntivo, é VIR e não VER. Explicando: O futuro do subjuntivo vem da 2° pessoa do 
pretérito perfeito do indicativo - TU VISTE. Corta – se a desinência pessoal STE e acrescenta – se a 

desinência modo temporal do futuro do subjuntivo – R. Assim se conjuga o futuro do subjuntivo do verbo 

VER: vir, vires, vir, virmos, virdes, virem. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” 

conforme gabarito divulgado.  
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QUESTÃO 11 

O comando da questão solicita que sejam analisadas as afirmativas sobre representação de conjuntos. 

Onde podemos verificar por livros e sites conforme abaixo que o item II não trás nenhuma dúvida ou 

mesmo discordância do que é ensinado aos alunos sobre representações de conjuntos.  

 

  
 

 
As considerações em questão não são pertinentes, pois alega que não poderia ser escrito “propriedade 

característica”, sendo que o mesmo é a propriedade. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” 

conforme gabarito divulgado. 

 
QUESTÃO 16 

O comando da questão solicita que seja encontrado o valor de X em dam2, e ao mesmo tempo que seja 

transformado metros quadrados em decâmetros quadrados, decímetros quadrados em decâmetros 

quadrados. Pela tabela abaixo podemos verificar que a transformação ocorre “andando” duas casas 

decimais para a esquerda de onde se encontra as medidas uma vez que metros e decímetros estão a 
direita da medida decâmetro. 

 
83,42:100 = 0,8342 m2 
753,43: 100 = 7,5343 :100 = 0,075343 

E que mesmo após a transformação e a subtração das unidades, a falta da casa do centésimo de milésimo 

não impossibilitaria o candidato de encontrar a resposta, uma vez que a transformação sendo correta. As 

casas mais próximas da vírgula são as que definem os valores finais. Recurso INDEFERIDO, matem – se a 

alternativa “A” conforme gabarito divulgado. 
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QUESTÃO 17 

O comando da questão solicita que seja encontrado a medida do lado de um triângulo eqüilátero, onde a 

fórmula para encontrar esta medida poderá ser verificada em: A altura do triângulo equilátero pode ser 

escrita em função da medida dos lados.  

Observe:  

 
Como a altura também é mediana do triângulo equilátero, ela divide a base ao meio. Pelo teorema de 

Pitágoras, temos que:  

 
 

h= l √3/2 dm -> 3 = l √3/2 -> 6 = l √3 -> l = 6/√3 , racionalizando teremos -> l = 6.√3/√3.√3 -> l = 6.√3/3 -

> l =  2√3 
 As considerações em questão não são pertinentes, portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a 

alternativa “B” conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 18 

O comando da questão solicita que resolva a equação para encontrar o expoente que satisfaça as 

igualdades. 
2.5x – 4 = 11 - 5x 

Fazemos uma substituição 5x por Y e resolveremos a questão: 

2.y – 4 = 11 – y -> 2.y + y = 11 +4 -> 3.y = 15 -> y = 15/3 -> y = 5 

Igualando novamente e substituindo: 

 5x = y -> 5x = 51 , onde o expoente de qualquer número natural é igual a 1, encontramos assim o valor de 
x = 1, substituindo na equação: 

2.51 – 4 = 11 – 51 resolveremos a igualdade. 

2.51 – 4 = 11 – 51  -> 10 - 4 = 11- 5 -> 6 = 6 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 19 
A questão prima pelo conhecimento de Conjuntos Numéricos – Operações com conjuntos, onde na mesma 

está solicitado o “COMPLEMENTAR” dos conjuntos A e B. O comando da questão solicita pelo 

complementar de A em relação ao complementar de A em B, sendo os dois conjuntos informados no 

enunciado. O que confere à alternativa “C”. As considerações do candidato em questão não são 

pertinentes, pois o mesmo informa que está sendo solicitado um conjunto C , desconhecendo a matéria 
que abrange o item “complementar” de um conjunto. 
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Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado.   

 

QUESTÃO 21 
O comando da questão solicita que sejam analisadas as afirmativas corretas sobre a definição das siglas 

de rede, sem a cobrança propriamente dita de como executá-las. Lembramos também que a WLAN está 

correlacionada a LAN, como pode ser verificado abaixo. 

 

 
“WMAN” na própria definição informa que a mesma é uma versão da “MAN” sem fio. Estando, portanto, 

todas as definições corretas.  As considerações em questão não são pertinentes; a questão aborda o 

conhecimento de todas as redes possíveis de serem instaladas e  formas de instalação, erros que ocorrem 

em instalações de redes, melhores opções de redes a serem instaladas, seja em um órgão público ou 
privado. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 22 

Houve um equívoco na elaboração da questão. Não consta alternativa correta. Recurso DEFERIDO, a 

questão foi ANULADA. 

 
QUESTÃO 25 

O comando da questão solicita que se verifique quais as afirmativas sobre estruturas estão corretas. Não 

especificando se a estrutura sequencial seria síncrona ou assíncrona. Portanto, as considerações do 

candidato em questão não são pertinentes, pois o mesmo informa linguagens específicas de programação 

que utilizam a estrutura sequencial assíncrona, e o enunciado do problema não especifica a linguagem de 
programação a ser utilizada. Recurso INDEFERIDO, matem – se a alternativa “B” conforme gabarito 

divulgado. 

 

  

 

 
 

 

QUESTÃO 29 

O comando da questão solicita que o candidato identifique as alternativas corretas sobre variáveis 

utilizadas em um programa de computador. Podemos verificar abaixo: 



 

6 
 

 

 
 

O candidato informa que não existe o termo “caracteres” e busca informações em site internacional onde o 
mesmo cita que deveria utilizar “String”, que traduzido para o português, nossa língua materna, poderá 

verificar quando traduzido ele informa que String é uma sequencia de caracteres. 
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Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado. 

 

JUNIA TEREZINHA P. GONÇALVES 
MARCELA MORAES ESPER KALLAS 

MATHEUS FERREIRA DA C FONSECA 

289 
3291 

1804 

13 Técnico de Nível 
Superior - Analista 

Legislativo 
QUESTÃO 01 

O item I está correto. Foi Gutenberg o inventor de um sistema prático que permitiu a produção em massa 

dos livros impressos, o grande inventor da imprensa. O item IV está correto toda argumentação do texto, 

desde o título, é a cerca da seguinte informação: “Diante de tantas informações, o leitor continua sem 

saber distinguir o que é mentira e o que é verdade.” Recurso INDEFERIDO, mantém-se a alternativa “B” 
conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 21 

O comando da questão solicita a resposta incorreta sobre a Lei Orgânica do Município de Araxá. As 

considerações da candidata não são pertinentes, pois ele alega que a alternativa “D”, também está 

incorreta, pois a data do feriado está incorreta de acordo com a Lei 6725/2014.  Contudo, no programa de 
provas pede a Lei Orgânica e não cita a Lei 6725/2014. E a Lei Orgânica do Município de Araxá, 

estabelece: Art. 2º - Todo o poder do Município emana de sua comunidade local, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição da República e desta lei. Parágrafo 

único - O governo local é exercido em todo o território do município, sem privilégio de distrito ou bairro. 
 § 2º. As cores predominantes na Bandeira formadas pelo branco, verde, amarelo e vermelho serão 
elementos de imagem a serem utilizados em conjunto na programação visual da gestão pública para 
identificação singular do Município. (Parágrafos acrescidos pela Emenda à Lei Orgânica nº 15, de 10 de 

março de 2011). 
Art. 5º - É dever do Município opor-se a qualquer tentativa de alteração de seu território, de que 

possa resultar comprometimento de fator determinante da criação da entidade ou essencial à sua 

sustentação ou desenvolvimento. 

Art. 13 - São símbolos do Município a bandeira, o hino e o brasão, definidos em lei. 
Parágrafo único - É considerado data cívica e feriado municipal o Dia do Município, comemorado 

anualmente em 19 de dezembro. 

Portanto, recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C”, conforme divulgado.  

 

QUESTÃO 23 
O comando da questão solicita a resposta a sequência correta das afirmativas marcadas como verdadeiras 

ou falsas.  A Constituição Federal como fonte de resposta e alegando que não consta as afirmativas no 

Estatuto dos Servidores de Araxá. Contudo, o Estatuto dos Servidores de Araxá, estabelece: 

Art. 101 – O funcionário perderá o cargo, quando estável, no caso de sua extinção ou no de ser demitido 

mediante processo disciplinar em que se lhe tenha assegurado ampla defesa. 

Art. 122 – A licença para tratamento de saúde será a pedido ou “ex-oficio”, sendo indispensável a 
inspeção médica. 

Art. 128 – A funcionária gestante será concedido licença, pelo prazo máximo de 90 dias, com vencimento 

mediante inspeção médica. 

Art. 142 – Gratificação é a vantagem atribuída ao funcionário para atender a condições especiais de 

trabalho. 
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De acordo com o Estatuto dos Servidores de Araxá, a primeira e a última lacunas são verdadeiras e a 

segunda e a terceira são falsas. Portanto, a única alternativa que consta a sequência correta é a letra “A”. 

Portanto, recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A”, conforme divulgado.  

 

RAFAELA SILVA CAMPOS 2776 
14 Técnico de Nível 

Superior - Contador 
QUESTÃO 24 

As considerações da candidata em questão não são pertinentes, pois a previsão corresponde aos valores 

que a lei do orçamento consignar, pois são estimativas de receitas que se originam de estudos de previsão, 

antes de comporem o projeto de lei orçamentária.  

https://pt.scribd.com/doc/7264965/Contabilidade-e-Orcamento-Publico-Prof 
A afirmativa I cita a previsão, não previsão atualizada. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa 

“B”, conforme divulgado. 

 

ANDREZA DANIELLE BRITO 477 
15 Técnico de Nível 

Superior - Jornalista 
QUESTÃO 23 

A ativação não é uma etapa de planejamento estratégico de comunicação, o fato de não ter “avaliação” na 

alternativa C, não deixa a incorreta, pois Rastreamento, Análise, Adaptação e Definição são etapas de uma 

planejamento estratégico em comunicação. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” 

conforme gabarito divulgado. 
  

FLÁVIA GUERRA R CAMPOS 

ISABELLA ALMOHALHA 
REGINALDO DOS SANTOS 

WAGNER VIEIRA DE CARVALHO 

813 

3065 
843 

801 

16 Técnico de Nível 

Superior - Redator - 
Revisor 

QUESTÃO 25 
As considerações dos candidatos em questão são pertinentes, portanto o recurso foi DEFERIDO, altera – 

se o gabarito oficial de “A” para alternativa “D”. 

 

QUESTÃO 28 

Houve um equívoco na formulação da questão. Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 

 

NÍVEL MÉDIO 

CARLA CRISTINA M HIPOLITO 3509 
01 Técnico Legislativo - 

Arquivo 
QUESTÃO 03 

Houve um equívoco na formatação do texto que não identificou corretamente o 5º parágrafo. Recurso 

DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 

 

QUESTÃO 05 

Houve um equívoco na formatação do texto que não identificou corretamente o 5º parágrafo. Recurso 
DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 

 

QUESTÃO 08 

O comando da questão solicita a “INADEQUACAO” considerando a norma culta da língua. De acordo com 

a gramática normativa, a preposição “em” da alternativa A está corretamente colocada, indicando a relação 

de modo, isto é, o modo como todos ouviam o que o professor dizia. Na alternativa D, a preposição “de” 
está corretamente colocada, porém o valor semântico é de “modo”, o meio de transporte utilizado para 

viajar. A preposição A, sugerida pela candidata, não se encaixaria na frase, uma vez que a preposição está 

colocada corretamente na frase e o que deve ser analisado é o valor semântico estabelecido por ela. 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme solicitado. 

 

MAYSA ELZA RIBEIRO 

ROSAMARIA ALCÂNTARA DE FARIA 

3505 

2829 

17 Técnico Legislativo - 

Administração 
Funcional 

QUESTÃO 03 

Houve um equívoco na formatação do texto que não identificou corretamente o 5º parágrafo. Recurso 

DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
QUESTÃO 07 

Houve um equívoco na elaboração da questão, pois cobra conhecimentos referentes ao novo acordo 

ortográfico. Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 

https://pt.scribd.com/doc/7264965/Contabilidade-e-Orcamento-Publico-Prof
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SAMUEL HENRIQUE M. HIPÓLITO 3506 
18 Técnico Legislativo - 

Áudio, Vídeo e Imagem 
QUESTÃO 03 

Houve um equívoco na formatação do texto que não identificou corretamente o 5º parágrafo. Recurso 

DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 

 

QUESTÃO 05 
Houve um equívoco na formatação do texto que não identificou corretamente o 5º parágrafo. Recurso 

DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 

 

QUESTÃO 08 

O comando da questão solicita a “INADEQUACAO” considerando a norma culta da língua. De acordo com 

a gramática normativa, a preposição “em” da alternativa A está corretamente colocada, indicando a relação 
de modo, isto é, o modo como todos ouviam o que o professor dizia. Na alternativa D, a preposição “de” 

está corretamente colocada, porém o valor semântico é de “modo”, o meio de transporte utilizado para 

viajar. A preposição A, sugerida pela candidata, não se encaixaria na frase, uma vez que a preposição está 

colocada corretamente na frase e o que deve ser analisado é o valor semântico estabelecido por ela. 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme solicitado. 

 

IUGUIR DE AZEVEDO RABELO 

LARISSA LEMOS DE SOUZA 
MARIA EUGÊNIA CONTATO 

MILENE APARECIDA DOS R. LORDE 

1271 

1245 
3279 

1535 

21 Técnico Legislativo  
– Ouvidor 

QUESTÃO 01 

O comando da questão solicita a “INADEQUACAO” considerando a interpretação da palavra de acordo com 

o sentido dela no texto. A questão é de interpretação da palavra aplicada ao texto. O vocábulo “destaca” 

pode ser substituído por “sobressai” sem prejuízo para o sentido no texto, não havendo nenhuma 

possibilidade de ser substituído por “separar”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B”, 

conforme gabarito divulgado. 
QUESTÃO 03 

Houve um equívoco na formatação do texto que não identificou corretamente o 5º parágrafo. Recurso 

DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 

 

QUESTÃO 05 
Houve um equívoco na formatação do texto que não identificou corretamente o 5º parágrafo. Recurso 

DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 

 

QUESTÃO 07 

Houve um equívoco na elaboração da questão, pois cobra conhecimentos referentes ao novo acordo 

ortográfico. Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 

QUESTÃO 10 

O comando da questão solicita a “INADEQUACAO” considerando a norma culta da língua. De acordo com 

a gramática normativa, o termo destacado na frase da alternativa C “de porcelana” está incorretamente 

classificado, este termo exerce a função sintática de adjunto adnominal. O termo destacado na alternativa 
D, “na vitória” completa o substantivo “confiança” classificando-se como complemento nominal. Portanto, 

a alternativa C está incorreta. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito 

divulgado. 

 

QUESTÃO 22 

O comando da questão solicita que sejam analisadas as afirmativas sobre o Ms Office 2003 e verifica – se 
no site da Microsoft, conforme imagem da página abaixo que todas as afirmativas são verdadeiras. 
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 As considerações em questão não são pertinentes, pois o mesmo informa que as opções corretas seriam 

as alternativas “A ou C”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito 

divulgado. 

 

ESTELA OLIVEIRA S DE CARVALHO 

JEFERSON JÚNIOR REIS 

LETÍCIA APARECIDA ALVES MUNIZ 
KÁTIA LIMA DE OLIVEIRA 

TIAGO ALVES MADJAR 
VANESSA DOS REIS LARA 

2016 

2033 

2382 
2175 

1532 
2645 

22 Técnico Legislativo - 
Pesquisa Legislativa 

QUESTÃO 03 

Houve um equívoco na formatação do texto que não identificou corretamente o 5º parágrafo. Recurso 

DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 

QUESTÃO 05 

Houve um equívoco na formatação do texto que não identificou corretamente o 5º parágrafo. Recurso 

DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 

QUESTÃO 07 
Houve um equívoco na elaboração da questão, pois cobra conhecimentos referentes ao novo acordo 

ortográfico. Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 

 

QUESTÃO 15 

Houve um equívoco na elaboração da questão, pois não existe alternativa. Recurso DEFERIDO, a questão 

foi ANULADA. 
 

QUESTÃO 16 

Não existe nome do método e sim um método que se utiliza para encontrar o MDC. Recurso INDEFERIDO, 

mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 21 
O comando da questão solicita a resposta incorreta sobre a Lei Orgânica do Município de Araxá. O 

candidato alega que a alternativa “D”, também está incorreta, pois faltam as palavras “que se divide em 

períodos”. De acordo com a Lei Orgânica a única alternativa que esta incorreta é a “C”, a alternativa “D” se 

encontra correta, pois o Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal e cada legislatura tem a 

duração de quatro anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. A falta do restante da frase não 
torna a alternativa incorreta. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito 

divulgado. 
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QUESTÃO 25 

O enunciado da questão solicita qual dos métodos básicos de arquivamento está incorreto. Como 

fundamentado pela própria candidata a alternativa D é a incorreta, portanto o recurso foi INDEFEIRDO, 

mantem- se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado. 

 
LEONARDO HENRIQUE GUIMARÃES 

MATHEUS LELLIS RIBEIRO 
TATIANE GONZAGA PEREIRA 

2433 

1120 
2356 

23 Técnico Legislativo - 

Suprimentos 

QUESTÃO 03 

Houve um equívoco na formatação do texto que não identificou corretamente o 5º parágrafo. Recurso 

DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 

QUESTÃO 05 

Houve um equívoco na formatação do texto que não identificou corretamente o 5º parágrafo. Recurso 

DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 

 
QUESTÃO 07 

Houve um equívoco na elaboração da questão, pois cobra conhecimentos referentes ao novo acordo 

ortográfico. Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 

 

QUESTÃO 13 

As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois existem elementos da diferença. 
Exemplo: 

Diferença: A - B = {x ; xÎA e xÏB}. 

Observe que os elementos da diferença são aqueles que pertencem ao primeiro conjunto, mas não 

pertencem ao segundo. 

Exemplos: 
{0,5,7} - {0,7,3} = {5}. 

{1,2,3,4,5} - {1,2,3} = {4,5}. 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 23 

O comando da questão solicita que complete a lacuna com uma das opções apresentadas. A placa mãe é a 
parte do computador responsável por conectar e interligar todos os componentes do computador, ou seja, 

processador com memória RAM, disco rígido, placa gráfica, entre outros. O microprocessador é 

popularmente chamado de processador, é um circuito integrado que realiza as funções de cálculo e 

tomada de decisão de um computador. Placa de vídeo também chamada de adaptador de vídeo ou 

aceleradora gráfica, é um componente de um computador que envia sinais deste para o monitor, de 
forma que possam ser apresentadas imagens ao utilizador. Placa de som é um dispositivo de hardware 

que envia e recebe sinais sonoros entre equipamentos de som e um computador executando um processo 

de conversão entre a forma digital e analógica para outros periféricos como fones de ouvido[1] [2] [3] ou 

provendo interfaces para outros equipamentos digitais[4] .(Citado pelo candidato) Portanto a placa 

multimídia executa tudo junto som, vídeo. 

 

 
O candidato informa que não tem opção e que a informação correta deveria ser placa de som. Recurso 

INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado. 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monitor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sinais_sonoros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Som
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fone_de_ouvido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fone_de_ouvido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Placa_de_som#cite_note-2
http://pt.wikipedia.org/wiki/Placa_de_som#cite_note-3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Placa_de_som#cite_note-4
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QUESTÃO 30 

As considerações não são pertinentes, pois HTML é uma linguagem que possibilita apresentar informações 

(documentação de pesquisas científicas) na Internet. Aquilo que você vê quando abre uma página na 

Internet é a interpretação que seu navegador faz do HTML. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a 

alternativa “A” conforme gabarito divulgado. 
 

CRISTIENE APARECIDA M M CARDOSO 
DANIELA JAQUELINA M BELIZARIO 

334 
3109 

24 Técnico Legislativo – 

Assistente da Secretaria 
II 

QUESTÃO 24 

O comando da questão solicita a marcação da alternativa incorreta referente ao art. 12 do Estatuto dos 

Servidores Públicos de Araxá. As considerações não são pertinentes, pois a mesma está de acordo com o 
art. 12 do Estatuto dos Servidores Públicos de Araxá, conforme descrito abaixo: 

“Art. 12 – Os cargos públicos são providos por: I- Nomeação, II- Promoção, III- Acesso, IV- Reintegração, V- 

Aproveitamento, VI- Reversão, VII- Transferência”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D”. 

 

QUESTÃO 27 

O comando da questão solicita a sequência correta das afirmativas verdadeiras ou falsas. As 
considerações são pertinentes, pois ele alega que a alternativa “B” , está incorreta, pois todas as 

afirmativas citadas são verdadeiras. Houve um equívoco na marcação do gabarito. Recurso DEFERIDO, 

altera – se o gabarito de “B” para alternativa “D”. 

 

QUESTÃO 29 
As considerações são pertinentes, pois de acordo com o Manual de Redação Oficial está abolido o uso do 

tratamento digníssimo. Houve um equívoco na elaboração da questão, onde deveria ter citado no 

enunciado o tipo de correspondência, pois assim teria opção de resposta correta. Recurso DEFERIDO, a 

questão foi ANULADA. 

 

QUESTÃO 30 
O comando da questão solicita a resposta incorreta sobre “Ofício”. As considerações não são pertinentes, 

pois a candidata alega que a alternativa “C” também está incorreta e cita como referência o Manual de 

Redação Oficial, e consta no programa de provas as sugestões bibliográficas, sendo uma delas o Manual 

de Redação Oficial (qualquer autor) e outras publicações que tratem dos temas de interesse.  

De acordo com o exposto abaixo, a alternativa “C” está correta. 
“Ofício – o ofício é uma correspondência característica de entidades públicas e voltadas aos seus grupos 

de interesse. Tem um sentido forte da burocracia dessas organizações, uma vez que comunicam fatos que 

poderiam ser resolvidos por meios mais simples de comunicação. É utilizada em empresas privadas para 

comunicações mais formais. 

- Precisa vir em papel timbrado; 

- O número de ordem fica na margem superior esquerda; 
- Local e data ficam na mesma linha do número de ordem, do lado direito; 

- Apresenta-se através do vocativo (a forma de se dirigir à pessoa a que se destina a correspondência); 

- O texto pode ser dividido em parágrafos; 

- Deve ser concluída com cortesia, como atenciosamente, respeitosas saudações, atenciosamente, 

respeitosamente; 
- Assinatura e cargo do remetente; 

- Endereçamento na parte inferior esquerda na primeira página, mesmo que haja páginas subseqüentes.” 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
GESSICA VIEIRA CHAVES 

GLALBBER CHAVES DE BRITO 

LILIANE SUELI CRISTINO 
MARCELO JOSÉ DE ALMEIDA 

REINALDO DE SOUZA FILHO 
RENITON LOURENÇO DA C JUNIOR 

RODRIGO DA COSTA MOREIRA 
 

2315 

3477 

1613 
2530 

2784 
3438 

3412  
 

02 Agente Legislativo - 

Motorista 

QUESTÃO 03 

Houve um esquivo na elaboração da questão, contendo mais de uma alternativa que não condiz com a 

leitura do texto.  Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
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QUESTÃO 04 

Houve um esquivo na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 

QUESTÃO 06 

O comando da questão requer o conhecimento da norma culta da língua. De acordo com a gramática 
normativa da Língua Portuguesa, a regra das oxítonas diz: “Levam acento agudo ou circunflexo as 

palavras oxítonas terminadas em: a) a, e o, seguidos ou não de “s”; b) em, ens. Portanto, as palavras têm a 

sílaba tônica na última sílaba e a palavra “café” pertence à regra das oxítonas terminadas em “e”. Já o 

vocábulo “ninguém” pertence à regra das oxítonas terminadas em “em”. Recurso INDEFERIDO, mantém – 

se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 30 

As considerações não são pertinentes, pois a alternativa V está correta. Na grande maioria dos 

acidentes, o fator humano está presente, ou seja, a responsabilidade cabe aos condutores e aos 

pedestres. A alternativa afirma que “na grande maioria dos acidentes” não afirma que em todos os 

acidentes o fator humano está presente. Recurso INDEFERIDO, mantém a alternativa “C” conforme 
gabarito divulgado. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

JOANA DARC G CRUVINEL 2040 
06 Auxiliar Legislativo - 
Aux. Serviços Técnicos 

QUESTÃO 16 

Houve um equívoco na elaboração da questão, pois não há nenhuma alternativa correta. Portanto, recurso 

DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 

LUCAS PAULO DOS SANTOS 1648 
10 Auxiliar Legislativo – 

Vigia 

QUESTÃO 21 
O assunto proposto faz parte do programa de provas disponível no edital do concurso e o fato do nome da 

atual ministra não está completo não prejudica a resolução da questão. Recurso INDEFERIDO, mantém – 

se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado. 

 

Belo Horizonte, 31 de Outubro de 2014. 

Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda 

 


