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CANDIDATO 682032  

QUESTÃO 9 – DEFERIDA. O ponto final colocado ao final da fórmula leva o Excel a considera-lo, 

o que não é correto. A questão deve ser ANULADA. 

QUESTÃO 24 – DEFERIDA. A enunciado da questão deveria ser <CORRETA> ao invés de 

<INCORRETA> para se encontrar a alternativa que respondesse a questão. ANULAR 

QUESTÃO 30 – INDEFERIDA. O ítem <praia> não faz parte do cálculo por não pertencer ao 

patrimônio integrante do ativo do município. MANTER A RESPOSTA DO GABARITO. 

CANDIDATO 85366 

QUESTÃO 24 – INDEFERIDA. A argumentação não tem procedência e é meramente 

interpretativa. A referida questão, entretanto foi anulada com base em petição de outro 

candidato. 

QUESTÃO 27 – INDEFERIDA. O valor resultante da diferença entre Receita Arrecadada e as 

Despesas empenhadas ao final do exercício poderá ser equivalente ao déficit ou superávit 

orçamentário. A supressão da opção <superávit> não invalida a tratativa única de que a 

questão refere-se ao déficit orçamentário. MANTER A RESPOSTA DO GABARITO. 

Candidato 688920 

QUESTÃO 1 – DEFERIDA. Os vitoriosos, a quem se referia Darcy Ribeiro, foram os políticos já 

que no contexto, suas tentativas foram de cunho político. A opção que melhor retrata a 

situação é a letra D – (do Congresso Nacional, com políticos honestos) onde pousam os 

políticos. 



QUESTÃO 3 – INDEFERIDA. Todos são sujeito da oração principal. MANTER A RESPOSTA DO 

GABARITO 

QUESTÃO 7 – INDEFERIDA. A solicitação do candidato leva em consideração o conceito de 

software, entretanto a questão oferece 4 opções a respeito de software e pede para se 

apontar a FALSA. A única resposta possível é a que limita a dois programas que existem para 

um referido sistema. MANTER A RESPOSTA DO GABARITO 

QUESTÃO 24 – DEFERIDA. A enunciado da questão deveria ser <CORRETA> ao invés de 

<INCORRETA> para se encontrar a alternativa que respondesse a questão. ANULAR. 

CANDIDATO 691056 

QUESTÃO 1 – INDEFERIDA A SOLICITAÇÃO DO CANDIDATO DE ALTERAR DE <B> PARA <A> (A 

QUESTÃO ANALISADA PELA BANCA ALTERA DE <B> PARA <D>. Os vitoriosos, a quem se referia 

Darcy Ribeiro, foram os políticos já que no contexto, suas tentativas foram de cunho político. A 

opção que melhor retrata a situação é a letra D – (do Congresso Nacional, com políticos 

honestos) onde pousam os políticos. 

QUESTÃO 11 – INDEFERIDA. A posse ocorrerá em sessão solene, com a presença dos 

Vereadores eleitos, sob a Presidência do Vereador mais IDOSO dentre os presentes. A opção 

falsa <A> diz em seu texto: “ sob a Presidência do vereador mais VOTADO dentre os presentes. 

MANTER A RESPOSTA DO GABARITO. 

QUESTÃO 24 – DEFERIDA. A enunciado da questão deveria ser <CORRETA> ao invés de 

<INCORRETA> para se encontrar a alternativa que respondesse a questão. ANULAR. 

QUESTÃO 27 – INDEFERIDA. O valor resultante da diferença entre Receita Arrecadada e as 

Despesas empenhadas ao final do exercício poderá ser equivalente ao déficit ou superávit 

orçamentário. A supressão da opção <superávit> não invalida a tratativa única de que a 

questão refere-se ao déficit orçamentário. MANTER A RESPOSTA DO GABARITO. 

QUESTÃO 30 – INDEFERIDA. O ítem <praia> não faz parte do cálculo por não pertencer ao 

patrimônio integrante do ativo do município. MANTER A RESPOSTA DO GABARITO. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

CANDIDATO 684740 

QUESTÃO 4 – INDEFERIDA. O candidato identificou-se no corpo do recurso. Recurso não 

analisado. A banca reviu a questão por livre iniciativa e resolveu MANTER A RESPOSTA DO 

GABARITO. 

CANDIDATO 687053 

QUESTÃO 1 – INDEFERIDA. A questão deve ser respondida com base no texto conforme 

orientação constante no caderno de prova. O texto versa sobre comunicação única e 

exclusivamente. MANTER A RESPOSTA DO GABARITO. 

CANDIDATO 697147 

QUESTÃO 18 – INDEFERIDA. A Banca esclarece que não há ponto inverso a ser considerado. 

Qualquer referência de direção é sobre o olhar do observador. MANTER A RESPOSTA DO 

GABARITO. 
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