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RESPOSTA AOS RECURSOS DO GABARITO PARCIAL 
 
 A PREFEITURA DO MUNICÍPO DE AREIAS e a MOURA MELO CONSULTORIA EM RH LTDA, faz saber a quem 
possa interessar, as Respostas aos Recursos do Gabarito Parcial das Provas Objetivas, do Concurso Público nº 
01∕2019.  

 
 
CARGO: OFICIAL DE PROCURADORIA 
Requerentes: 1541274 – 1616896 – 1485744 
 
QUESTÃO 06  
Recurso DEFERIDO. Mudança de gabarito, questão anulada. 

 
QUESTÃO 27.  
Recurso INDEFERIDO. Foi proposto ao candidato, com a abertura do edital do concurso, conteúdo programático 
proposto para estudo. 
Sendo assim, o enunciado da questão, ainda que não tenha informado de forma expressa, de acordo com o 
código civil, o candidato deveria se ater a instituição do Código civil. Abrir precedente para questões que 
envolvam resultados jurisprudenciais, enunciados, portarias, caberia ao edital promover a possibilidade de que as 
questões propostas ao candidato, abrangeria tais institutos. 
 

QUESTÃO 39 
Recurso INDEFERIDO. 
Resolução: 
 
x            anos 
 
(C + x) = (8 + x) + (6 + x) 
33 + x = 8 + x + 6 + x 
        x = 19 
 
C = 33 + 19 
C = 52 anos  
 

CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL 
Requerentes: 1608201 – 1486500 – 1610361 – 1485427 – 1597829 – 1619276 – 1509989 – 1585926 – 1610630 – 
1605317 – 1619109 – 1602157 – 1599120 – 1485526 – 1488185 – 1618656 – 1545370 – 1487107 – 1619276 – 
1605866 - 1618922 
  
QUESTÃO 01 
Recurso INDEFERIDO, a alternativa correta é a letra “D”. 
Assim como assinalou o candidato, a alternativa D esta incorreta, sendo portanto, aquela que o candidato deveria 
assinalar. 
 

QUESTÃO 03 
Recurso DEFERIDO. Mudança de gabarito, questão anulada. 
 

QUESTÃO 04  
Recurso INDEFERIDO. Assim como pontuou o caro candidato, a alternativa correta é a letra “C”. 
  

QUESTÃO 06 
Recurso INDEFERIDO.  
Em que pesem as alegações do caro candidato, trata das regras gerais do sistema tributário nacional, consoante 
as disposições constitucionais, sendo o enunciado claro nesse sentido. 
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QUESTÃO 09  
Recurso INDEFERIDO.  
A alternativa C esta incorreta e deveria ser assinalada nos termos do art. 5º, XVIII da CF. 
 

QUESTÃO 10 
Recurso INDEFERIDO. Como assinalado pelo candidato, a alternativa correta é a letra “C”. 
 

QUESTÃO 11 
Recurso INDEFERIDO. Como assinalado pelo candidato, a alternativa correta é a letra “D”. 
  

QUESTÃO 16 
Recurso INDEFERIDO. A alternativa “B” está incorreta visto que contém “escolha pela maioria absoluta do 
Congresso Nacional”, sendo que, nos termos da CF, trata-se de maioria absoluta do Senado Federal. 
 

QUESTÃO 17 
Recurso DEFERIDO. Mudança de gabarito, questão anulada. 
 

QUESTÃO 19 
Recurso INDEFERIDO. Assim como pontuado pelo candidato, a alternativa correta é a letra “C”. 
 

QUESTÃO 20 
Recurso INDEFERIDO. Assim como pontuado pelo candidato, a alternativa correta é a letra “D”. 
 

QUESTÃO 21 
Recurso INDEFERIDO. Assim como pontuado pelo candidato, a alternativa correta é a letra “B”. 
 

QUESTÃO 22 
Recurso INDEFERIDO. 
A alternativa apresentada pelo candidato, foi apontada pelo Gabarito Provisório, tida como correta.  
Assim é que não se prestou o presente recurso para modificar o resultado. 
Permanece inalterada o gabarito provisório. 
 

QUESTÃO 23 
Recurso INDEFERIDO. A alternativa “D” está incorreta, pois diverge do artigo 695, caput e parágrafos seguintes. 
Nas ações de família, a citação é feita via oficial de justiça. O enunciado da questão destaca a existência do 
mandado citatório (§art. 695) e o § 3º do mesmo artigo, destaca que a citação deverá ser na pessoa do réu. Assim 
é que, a citação postal destacada na letra “D” vai na contramão do que preceitua o art. 695, CPC. 
 

QUESTÃO 24 
Recurso DEFERIDO. Mudança de gabarito, a alternativa correta é a letra “D”. 
 

QUESTÃO 25 
Recurso INDEFERIDO. Como assinalado pelo candidato, a alternativa correta é a letra “D”. 
 

QUESTÃO 26 
Recurso INDEFERIDO. A única alternativa tida como correta, esta apresentada na letra “C”. O texto legal não foi 
reproduzido ao candidato, mas abordado o tema de forma a transcrever o tema, o assunto abordado com isso, a 
expressão “Imprensa oficial “ tem direta relação c estão com o debate proposto, cujo conteúdo é encontrado no 
artigo 513 do CPC. 
  

QUESTÃO 27 
Recurso DEFERIDO. Mudança de gabarito, questão anulada. 
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QUESTÃO 29 
Recurso INDEFERIDO. O candidato deveria apontar, assinalar a alternativa correta. O item II e III estão em 
desacordo com o CPC. O item I é a única assertiva. O enunciado destaca o pedido do requerente consistente na 
determinação de apreensão do passaporte, cancelamento de cartões de crédito e suspensão da CNH. O item I ao 
destacar que “ o juiz do CPC, não apresenta o rol de medidas aplicáveis caso o Bacenjud, Renanjud, Inforjud, por 
exemplo, tenham sido infrutíferos a lei não impõe essa condição ao juiz, podendo o mesmo, em uma análise 
secundária, entender que tais requerimentos são desproporcionais e detem natureza jurídica similar a de penas 
restritivas de direito previstas no Código Penal. 
Assim, é que o item I é o único item correto, para o que a alternativa “a” deve ser mantida como correta no 
gabarito provisório. 
 

QUESTÃO 30 
Recurso INDEFERIDO. A alternativa apresentada pelo candidato, foi apontada pelo gabarito provisório, tida como 
correta. 
  

QUESTÃO 31 
Recurso INDEFERIDO. A carta emitida é, claramente, uma justificativa por não ter havido, por parte da polícia, 
ação quando do crime praticado. Nela, o argumento usado não é o de que jamais coibirá a delinquência dos 
referidos acusados, e sim que, da vez específica, se isenta de responsabilidade. Em virtude de que uma 
intervenção da força policial só se justificaria por solicitação do juiz.    
 

QUESTÃO 33 
Recurso INDEFERIDO. 
O gabarito traz a legítima afirmação: “ao roubo na residência do comendador José Ferreira”, fato irrevogável. O 
complemento (“e demais áreas da cidade”) não anula  o enunciado que o antecede. Por outro lado, é possível 
extrair do texto o reconhecimento cabal do missivista: “não tem agido com maior eficácia porque não foi 
solicitado”. Ora, “não tem agido” significa que não se aplica a um caso isolado 
. 

QUESTÃO 39 
Recurso INDEFERIDO, a alternativa correta é a letra “D”. 
 
Resolução: 
P = 8,4 m 
C = ℓ + 60 cm 
P = 2c + 2ℓ 
8,4 = 2(ℓ + 0,6)+2ℓ 
ℓ=1,8 m 
c = 2,4 m 
 
Sc = 2(4,2 x 1,5) 
Sc = 12,6 m² 
 
12,6m² - (p + j) 
12,6 – 2,6 = 10 m² 
10 m² = 125 azul 
0,08 m² = área de cada azul 
 
S = ℓ x c 
0,08 = 0,2 x c 
c = 0,4 
c = 40 cm 
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QUESTÃO 43 
Recurso DEFERIDO. Mudança de gabarito, a alternativa correta é a letra “C”. 
Resolução: 
 
𝑎

𝑏
=

𝑐

𝑑
 

 

a = 12 
b = 18 
c + d = 60 

 
𝑎+𝑏

𝑏
=

𝑐+𝑑

𝑑
       

30

18
=

60

𝑑
         𝑑 =

18.60

30
      d = 36 

 
c = 60 – 36 = 24 cm 

 

QUESTÃO 47 
Recurso INDEFERIDO. Visto que, a impressora é SIM considerada um periférico, entretanto de SAÍDA e não de 
entrada. Houve falta de interpretação por parte do recorrente.  
 
Periféricos são dispositivos eletrônicos que ligados ao computador permitem o envio e o recebimento de dados 
ou informações, facilitando assim a interação entre o usuário e a máquina. São chamados periféricos porque 
ficam fora da unidade principal do sistema de computação. Podemos dividir os periféricos em três categorias 
distintas: 
a) Periféricos de entrada – aqueles que enviam as informações ao computador. Ex.: teclado, mouse, driver de CD 
/ DVD-ROM, pen drive, scanner, microfone, joystick, câmera filmadora, câmera digital, tela sensível ao toque, 
mesa gráfica e caneta ótica. 
b) Periféricos de saída – responsáveis pela transmissão de dados do computador ao usuário. Ex.: monitor de 
vídeo, drive de CD-ROM, caixa de som, impressora, sensores (movimento, temperatura, etc.) e óculos (para 
realidade virtual).  
c) Periféricos de entrada e saída – são aqueles que enviam e recebem as informações do computador ao usuário 
ou vice-versa, os tipos mais comuns são: modem, drive de disquete, gravador de CD / DVD e disco rígido. 
 
FONTE:http://ead.ifap.edu.br/netsys/public/livros/LIVRO%20MANUTEN%C3%87%C3%83O/Modulo%20I/periferic
os_suprimentos.pdf 
 
      
E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância será publicado no site: 
www.mouramelo.com.br e afixado na Prefeitura do Município de Areias. 

 
 
 
 

Areias, 02 de Outubro de 2019. 
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