EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS JULGAMENTOS DE RECURSOS CONTRA GABARITOS
A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORES-estado de Pernambuco, e a CONTEMAX CONSULTORIA, através da COMISSÃO

ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO, no uso de suas atribuições que a cada um compete, divulgam por este EDITAL, os
julgamentos dos recursos contra os GABARITOS PRELIMINARES, a saber:
Insc.

Cargo

Assunto

Resultado

Fundamento da decisão

86042

Agente
Administrativo

Impugnação
ao gabarito
da questão
36

DEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que assiste razão ao recurso, desse
modo ele está deferido. Isso se justifica, pois se faz necessário a retificação do gabarito
anteriormente divulgado, pois a letra correta é a “C”. O enunciado da questão traz: “Qual
atalho é usado para imprimir um arquivo:” sendo a resposta Ctrl+P, e não Alt+P, cujo
atalho abri a guia layout para trabalhar com as margens da página, orientação da página,
recuo e espaçamento, disposto na letra B.
Referência: https://support.office.com/pt-br/article/atalhos-de-teclado-no-word-95ef89dd7142-4b50-afb2-f762f663ceb2 - acesso em 08-02-2020.

Agente
Administrativo

Impugnação
ao gabarito
da questão
38

DEFERIDO

86042

Após analisar as razões recursais, decide a banca que assiste razão ao recurso, desse
modo ele está deferido. Isso se justifica, pois se faz necessário a retificação do gabarito
anteriormente divulgado, pois a letra correta é a “A”.
“A política de segurança pode conter outras políticas específicas, como:
Política de senhas: define as regras sobre o uso de senhas nos recursos
computacionais, como tamanho mínimo e máximo, regra de formação e periodicidade de
troca.
Política de backup: define as regras sobre a realização de cópias de segurança, como
tipo de mídia utilizada, período de retenção e frequência de execução.
Política de privacidade: define como são tratadas as informações pessoais, sejam elas
de clientes, usuários ou funcionários.
Política de confidencialidade: define como são tratadas as informações institucionais, ou
seja, se elas podem ser repassadas a terceiros.
Política de uso aceitável (PUA) ou Acceptable Use Policy (AUP): também chamada de
"Termo de Uso" ou "Termo de Serviço", define as regras de uso dos recursos
computacionais, os direitos e as responsabilidades de quem os utiliza e as situações que
são consideradas abusivas.”
Referência: https://cartilha.cert.br/mecanismos/ - acesso em 10-02/2020.

Alternativa
Correta:
C

1

A

Impugnação
ao gabarito
da questão
03

DEFERIDO

O recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os
recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o
argumento apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o pedido do candidato,
anulando a questão. Isso se justifica, pois não há aspas no texto I em questão.

Anulada

84098

Artífice
&
todos
os
cargos de nível
fundamental
Artífice
&
todos
os
cargos de nível
fundamental

Impugnação
ao gabarito
da questão
12

DEFERIDO

O recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os
recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o
argumento apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o pedido do candidato,
anulando a questão. Isso se justifica, pois não há vocábulo com grafia correta, todos
apresentam erro em sua grafia.

Anulada

84098

Artífice
&
todos
os
cargos de nível
fundamental

Impugnação
ao gabarito
da questão
07

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois todas as palavras da questão
apresentam como sílaba tônica a última sílaba, ou seja, são oxítonas – a) atirou; b) anel;
d) buscar; e) tardou; apenas a letra c apresenta um vocábulo paroxítono – sereias.
Portanto, a alternativa correta é a letra C.
Referências: BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. 2ª ed.
ampliada e atualizada pelo novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
2010. (pág. 581).

C

73464

Vigilante
&
todos
os
cargos de nível
fundamental

Impugnação
ao gabarito
da questão
05

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o verbo “Virareis” apresenta sujeito
desinencial, já que se encontra modo imperativo. Isso pode ser embasado no que se lê
em “A gramática para concursos públicos”, de Fernando Pestana, nas páginas 585 e
586: “Apresenta um núcleo implícito, elíptico, mas facilmente identificável pelo contexto
ou pela desinência do verbo. Por isso, este tipo de sujeito é chamado de oculto, implícito,
elíptico, desinencial etc. 1) Se o verbo vier no imperativo, o sujeito normalmente virá
implícito: “Nunca mais esconda a minha bolsa!”. Portanto, a alternativa correta é a letra
E.
Referência: PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl.
– Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

E

74957

Vigilante
&
todos
os
cargos de nível
fundamental

Impugnação
ao gabarito
da questão
04

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois, na primeira estrofe, há seis verbos
e três pronomes, quais sejam: seu (possessivo), o (pessoal oblíquo átono) e o (pronome
pessoal oblíquo átono). Portanto, a alternativa correta é a letra C.
Referências: BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. 2ª ed.
ampliada e atualizada pelo novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,

C

73464

2

2010. (págs. 130 a 169)
74314

Recepcionista
&
todos
os
cargos de nível
fundamental

Impugnação
ao gabarito
da questão
08

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o vocábulo “trouxerdes” apresenta
a letra X com som de /ss/ como em “sintaxe” como se constata em “A gramática para
concursos públicos”, de Fernando Pestana, na página 55: “Obs.: Vale a pena dizer que,
em muitas palavras escritas com X, tal letra tem som de /ks/ (uxoricida, tóxico), Z
(inexorável, êxito) ou S ou SS (têxtil, sintaxe).”. Portanto, a alternativa correta é a letra A.
Referência: PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl.
– Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

A

74958

Vigilante
&
todos
os
cargos de nível
fundamental

Impugnação
ao gabarito
da questão
11

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois, no último quadrinho, há duas
interjeições: “hum” e “AAA!”; e um artigo definido “os”. Portanto, a alternativa correta é a
letra E.
Referência: BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. 2ª ed.
ampliada e atualizada pelo novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
2010.

E

75797

Vigilante
&
todos
os
cargos de nível
fundamental

Impugnação
ao gabarito
da questão
01

DEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que assiste razão ao recurso, desse
modo ele está deferido. Isso se justifica, pois, em relação à interpretação do poema, fica
implícito que as sereias viraram espumas das ondas do mar, porque não encontraram a
filha do rei. Assim, altera-se o gabarito da letra B para a letra A. Portanto, a alternativa
correta é a letra A.
Referência: BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. 2ª ed.
ampliada e atualizada pelo novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
2010.

A

74190

Assistente
Controle

Impugnação
ao gabarito
da questão
10

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois não se iniciam, segundo as regras
gramaticais, frase, período ou oração com pronome pessoal oblíquo átono, como se
constata em Gramática aplicada da língua portuguesa, de Manoel P. Ribeiro, na página
353: “Ênclise 1 – No início de período ou de oração (...)”. Assim, como o verbo
“confessar” inicia uma oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de
infinitivo, não admite outra posição do pronome “nos”. Portanto, a alternativa correta é a
letra A.
Referência: RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. –
Rio de Janeiro: Metáfora, 2012. (págs.368 e 369).

A

de

3

86417

Assistente
Controle

de

Impugnação
ao gabarito
da questão
05

INDEFERIDO

74190

Assistente de
Controle

Impugnação
ao gabarito
da questão
32

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois as aspas empregadas pelo autor,
no contexto em que se inserem, não encerram nenhuma citação como sugere o
requerente. No contexto em que se inserem, servem para delimitar aquilo que será
criticado pelo autor em relação ao tema discutido no texto. Portanto, a alternativa correta
é a letra B.
Referência: BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. 2ª ed.
ampliada e atualizada pelo novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
2010.
Analisando as razões recursais, a banca verifica que aos mesmos não assiste razão,
motivo pelo qual o recurso está INDEFERIDO. A despeito do recurso, a candidata não
argumentou especificamente sobre o tema da questão, que era as dimensões negativas
e positivas do direito à vida, tampouco argumentou como tais dimensões se relacionam à
responsabilidade civil do Estado. Assim sendo, o recurso está indeferido, devendo ser
mantido o gabarito original da Alternativa C.

B

C

4

86417

Assistente de
Controle

Impugnação
ao gabarito
da questão
33

DEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que assiste razão ao recurso, desse
modo ele está deferido. Isso se justifica, pois se faz necessário a retificação do gabarito
anteriormente divulgado, pois a letra correta é a “B”.
O direito à saúde, elevado à categoria dos direitos fundamentais, por estar interligado ao
direito à vida e à existência digna, representa um dos fundamentos da República
Federativa do Brasil, sendo considerado pela doutrina e legislação uma obrigação do
Estado e uma garantia de todo o cidadão.
Referência: Mendes, Gilmar Ferreira Curso de direito constitucional / Gilmar Ferreira
Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco. – 12. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva,
2017. Pp. 128, capítulo 3, ponto 2.1 e Lemos, Vinicius Martins. Direitos Fundamentais.
Revista de Direito Constitucional e Internacional.
Disponível em:
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/
bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RDConsInter_n.97.14_1.PDF

B

74062

Auxiliar
Serviços
Gerais &
Vigilante

de

Impugnação
ao gabarito
da questão
38

DEFERIDO

O recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os
recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o
argumento apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o pedido do candidato,
anulando a questão. Isso se justifica, pois a mesma encontra-se em duplicidade, por erro
material de edição.

Anulada

73438

Recepcionista
& todos os

Impugnação
ao gabarito

INDEFERIDO

Não se trata de relação entre reinos animal ou vegetal. A questão requer do candidato o
entendimento da relação entre grupos e indivíduos. MAMÍFERO (grupo) está para

B

73289

cargos
de
nível
fundamental

da questão
16

Recepcionista

Impugnação
ao gabarito
da questão
31

CAVALO (indivíduo), assim, como VEGETAL (grupo) está para (ÁRVORE). Observe que
três das demais alternativas (folha, galho, flor) são partes de um indivíduo, portanto não
guardam a mesma relação. Por outro lado, floresta é um subgrupo de um grupo maior
(vegetais) e um grupo de indivíduos, portanto não guarda a mesma relação. Assim, não
há múltipla resposta, como argumentado pelas candidatas.
De outro modo temos que, não há múltipla resposta, como argumentado. Folha, galho e
flor são partes de um indivíduo, e não um indivíduo. Floresta é formado por um grupo de
indivíduos e portanto não guarda relação.
INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, tendo em
vista que a omissão do ponto “IV” é facilmente identificado quando da leitura, não
havendo nenhum impedimento para análise e consequente resolução da mesma.
“I. Informação visível, linguagem simples e que esclareça: quais os serviços
prestados pelo órgão, quais os documentos exigidos, o horário de atendimento, o
endereço e o telefone para futuras informações ou eventuais reclamações;
II. Uso de citação de siglas entendidas somente internamente;
III. Sinalização adequada, encaminhamento bem orientado, bom leiaute de guichês, fila
de espera com todos sentados, presença (com indicação) de sanitários e bebedouros;
IV. horário ininterrupto no momento do almoço, estendendo-se além do expediente caso
necessário;
V. Intolerância quanto à forma dos requerimentos;
VI. Menor utilização da Internet e telefones para divulgação de informações;
NÃO são técnicas que objetivam melhorar o atendimento ao público:”.

D

5

80585

Vigilante &
Auxiliar
de
Serviços
Gerais

Impugnação
ao gabarito
da questão
22

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois sendo o pedido de alteração de
gabarito não é necessário, de forma que o gabarito preliminar já está divulgado a letra
correta é a “A”. O enunciado da questão traz: “Assinale a alternativa que NÃO indica um
município que faz fronteira com o Município de Flores”.
Referência: https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-flores.html - acesso 03-02-2020.

A

73515

Vigilante
& todos os
cargos
de
nível
fundamental.

Impugnação
ao gabarito
da questão
19

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Monteiro Lobato é um dos grandes nomes da literatura
brasileira, e ainda hoje sempre rememorado por suas obras, especialmente as infantis,
estando o Conteúdo Programático “Literatura”. Portanto, o recurso apresentado pelo
candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor e
diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o argumento apresentado no
recurso IMPROCEDENTE e INDEFERE o pedido do candidato, mantendo o gabarito
preliminar divulgado.

C

Referência: https://istoe.com.br/monteiro-lobato-para-o-seculo-xxi/
74314

Recepcionista

Impugnação
ao gabarito
da questão
21

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. A afirmação incorreta é:
II – Por padrão, pode ser acessado por uma conta gmail, outlook ou hotmail. A
sincronização entre o GOOGLE AGENDA e o CALENDÁRIO do outlook também é
possível.
O GOOGLE AGENDA não acessa uma conta outlook ou hotmail por padrão. O acesso é
realizado após ajuste nas configurações.
Referência:
https://support.office.com/pt-br/article/ver-seu-google-calendar-no-outlookc1dab514-0ad4-4811-824a-7d02c5e77126

C

73289
74314

Recepcionista

Impugnação
ao gabarito
da questão
22

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Diferentemente das demais opções, as notificações do
gmail não são recebidas POR PADRÃO via alertas da área de trabalho ou na aba do
navegador.
Referencia:
https://support.google.com/mail/answer/1075549?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=ptBR

D

73947

Recepcionista

Impugnação
ao gabarito
da questão
24

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. O assunto da questão é sobre o software libreoffice que
consta no edital e não sobre linux.
Além da afirmação que o texto era na cor AZUL, o texto referido foi destacado entre
colchetes da seguinte forma:
“… o texto em azul [novo coronavírus (Covid-19)] ...”
Assim, era perfeitamente possível realizar a questão.

A

73947

Recepcionista

Impugnação
ao gabarito
da questão
29

DEFERIDO

O recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os
recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o
argumento apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o pedido do candidato,
anulando a questão. Isso se justifica, pois o assunto linux não consta na retificação

Anulada

86121

Artífice

Impugnação
ao gabarito
da questão
39

INDEFERIDO

do edital.
Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois a questão pede que "indique a
alternativa que não corresponde a uma das soluções corretas a serem aplicadas ao
problema ocorrido", onde no presente caso apenas a alternativa "A" se mostra como
solução incompatível com o caso apresentado (Manchas). Ao contrário do relatado no

A

6

74314

Agente
Administrativo

Impugnação
ao gabarito
da questão
40

INDEFERIDO

recurso, a solução apresentada na alternativa "E" se mostra compatível com o caso
apresentado (Bolhas).
Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. A terceira edição do Manual, elaborada pela Subchefia
para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, foi aprovada pela Portaria nº 1.369, de 27 de
dezembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 28 de dezembro de 2018.
A versão conta com diversas modificações que visam à adaptação do Manual às
alterações trazidas pelo Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, no âmbito da
elaboração normativa, à Reforma Ortográfica e às novas tecnologias. Haviam três tipos
de expedientes que se diferenciavam antes pela finalidade do que pela forma: o ofício, o
aviso e o memorando. Com o objetivo de uniformizá-los, adotou-se nomenclatura e
diagramação únicas, o que chamamos de padrão ofício. Dessa forma, a alternativa "E"
é a única correta, pois é característica do RELATÓRIO.
Referência: MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 3ª edição,
revista, atualizada e ampliada pela Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da
Presidência da República.
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-dapresidencia-da-republica

Flores/PE, 20 de maio de 2020.
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