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JULGAMENTO DE RECURSOS 

 

Conforme Edital n° 001/2018 do Concurso Público da Câmara Municipal de Chapada Gaúcha/MG, a empresa 

organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente aos Gabaritos das Provas Objetivas, 

divulgado em 11/03/2019, ordenados por provas, e número do cargo – LÍNGUA PORTUGUESA – 

RACIOCÍONIO LÓGICO/MATEMÁTICA – INFORMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS e 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – QUARTA SÉRIE CONCLUÍDA 

QUESTÃO 1 – INDEFERIDO  
         O enunciado da questão pede que seja marcada a alternativa em que todas as palavras se encontram em 

ordem alfabética. Nas alternativas temos: 

A) Borracha, bateria, faca, garrafa 

B) Abóbora, amora, avestruz, atriz 

C) Bicicleta, cadeira, casa, diamante 

D) Dente, perna, vida, parede 

          As alternativas “A”, “B” e “D” estão INCORRETAS. 

               Ao organizar as palavras em ordem alfabética consideramos a primeira letra da palavra, se esta for a 

mesma, como acontece com as palavras borracha e bateria na alternativa A, consideramos a segunda letra e 

assim por diante. No caso destas duas palavras: borracha e bateria, a segunda letra da palavra borracha é O 

e da palavra bateria é A. Como a letra A é a primeira letra do alfabeto, a palavra bateria deveria vir a frente 

de borracha para que a alternativa estivesse correta. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO 

QUESTÃO 2 – INDEFERIDO  
A presente questão se trata de interpretação de texto, exatamente por isso a resposta não se encontra 

explicita no mesmo, mas o candidato por meio de sua interpretação deve concluir a mensagem traduzida pelo 
autor. 

Nos primeiros parágrafos do texto temos: 
 
“Uma coisa muito engraçada é que em tempo de eleição, os homens perdem completamente essa 

aparência civilizada de cortesia, de boa educação, de finas maneiras, que os leva a insistir com os seus 
semelhantes para que entrem primeiro no elevador. 

 - Ora, essa! Faça o favor! 
Isso em tempos normais. Agora, como o elevador é pequeno e a fila dos candidatos é grande, 

cada qual vai tratando de empurrar os demais, de correr o mais que pode e, se acaso consegue penetrar 
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na gaiola que o há de levar aos andares superiores, não há forças que o façam ceder o lugar ao 
concorrente mais próximo.” 

 
Em vários momentos do texto, como neste parágrafo, é possível perceber a forma como “o homem é 

capaz de modificar sua linguagem conforme a situação em que se encontra”, o que está disposto no inciso I 
da questão. Em tempo normais, como diz o texto, o homem se comunica de forma gentil, com finas maneiras 
e educação, já quando o elevador é pequeno e a fila de candidatos é grande, ou seja, quando a muda a 
situação, o homem muda sua linguagem passando a ser mal educado, egoísta e etc, por meio da intepretação 
deste trecho já fica evidente a mudança da linguagem, da forma de se expressar do homem dependendo da 
situação em que ele se encontra. 

 
Já o inciso IV está completamente INCORRETO, já que o texto afirma “o homem primitivo e o homem 

de sempre; o homem, com seus instintos, sua brutalidade inata, sua sede de competição e de conquista, 
sua vaidade, seu orgulho e seu egoísmo”, e ainda analisando os primeiros parágrafos, vemos que o homem 
em tempos normais é gentil e educado bem diferente do homem primitivo descrito nesta parte do texto. 

 
QUESTÃO 6 – INDEFERIDO 

Quando usar Por que (Separado e sem acento)? 
Em perguntas ou como pronome relativo, com o sentido de "por qual e "pelo qual". 

"Por que" separado e sem acento é usado no início das frases interrogativas diretas ou no meio, no caso de 

frases interrogativas indiretas. 
 Por que ele não voltou mais? 
 Por que isto é tão caro? 
 Queria saber por que você não me telefonou ontem. 

Quando usado no meio das frases, "por que" tem a função de pronome relativo. Pode ser substituído por 

"por qual e "pelo qual". 

Exemplos: 
 O local por que passei é muito bonito. (O local por qual passei é muito bonito.) 
 A razão por que sobra sempre para mim, eu não sei. (A razão pela qual sobra sempre para mim, eu não 

sei.) 
 Não sei o motivo por que as pessoas têm dúvidas. (Não sei o motivo pelo qual as pessoas têm 

dúvidas.) 

Linguagem 
 
substantivo feminino 
 

1. 1.LINGÜÍSTICA 
qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, 
sonoros, gráficos, gestuais etc. 
"l. humana" 
 

LINGUAGEM 

É a capacidade que possuímos de expressar nossos pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos. 

A Linguagem está relacionada a fenômenos comunicativos; onde há comunicação, há linguagem. 
Podemos usar inúmeros tipos de linguagens para estabelecermos atos de comunicação, tais como: sinais, 
símbolos, sons, gestos e regras com sinais convencionais (linguagem escrita e linguagem mímica, por 
exemplo). 

Num sentido mais genérico, a Linguagem pode ser classificada como qualquer sistema de sinais que se 
valem os indivíduos para comunicar-se. 
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LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR 

QUESTÃO 1 – INDEFERIDO  

 O inciso I da questão afirma: Licurgo certamente está entusiasmado com o nascimento da filha Aurora; 
imagina-a consigo e reprime as emoções por achar que homem nenhum deve se emocionar. 

 Significado da palavra emoção: sf. 1. Ato de mover-se moralmente. 2.Perturbação do espírito provocada 
por situações diversas e que se manifesta como alegria, tristeza, raiva, etc.; comoção. 3. Estado de ânimo 
despertado por sentimento estético, religioso, etc. 

Míni AURÉLIO, 6ª edição revista e atualizada. 

A palavra emoção pode se referir a alegria, tristeza, raiva, etc, no entanto o inciso I se refere a emoção 
que Licurgo sentiu ao imaginar sua filha consigo, portanto não se trata de todos os tipos de emoção e sim do 
da emoção específica que o mesmo sentiu naquele momento. E de acordo com o texto Licurgo reprimiu suas 
lágrimas pois, de fato, pensa que nenhum homem deve se emocionar; chorar. 

“A comoção sobe-lhe do peito à garganta, como uma onda quente e sufocante, e ele tem de fazer um 
grande esforço para reprimir as lágrimas. Um homem bem macho não chora nunca, haja o que houver.”  

INFORMÁTICA 

QUESTÃO 22 – INDEFERIDO  
        O enunciado da questão fala sobre o gerenciador que exibe com detalhes todos os componentes de 

hardware do computador. O nome do gerenciador que contém esta função é gerenciador de dispositivo. Além 
disto Gadgets são periféricos ou pequenos utilitários que tem como função melhorar a vida do usuário. São 
Hardwares que podemos citar como Gadget: celulares, tocador de MP3, MP4 e etc, ou seja o gadget é o 
próprio hardware e não temos um gerenciador com o nome “gerenciador de Gadgets que exibe com detalhes 
todos os componentes de hardware do computador como é solicitado no enunciado da questão. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO 29 – DEFERIDO 

 

 

 O enunciado da questão solicita que seja marcado a alternativa correta sobre os servidores públicos 
municipais de acordo com a Lei Orgânica do Município de Chapada Gaúcha, a qual pertence a tela acima. A 
alternativa “D” contém a seguinte redação: “Para provimento de cargo de natureza técnica exigir-se-á 
respectiva habilitação profissional.”, exatamente o que está disposto no parágrafo 4º do artigo 46, sendo assim 
a alternativa está de acordo com a Lei. 

  
 A alternativa “B” afirma: “Os concursos públicos para provimento de cargos do Poder Legislativo serão 
regulamentados por Lei Municipal.”, portanto a alternativa “B” também está correta de acordo com a Lei 
Orgânica Municipal. 
 Como temos duas alternativas corretas a questão será anulada. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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QUESTÃO 25 – DEFERIDO  
       De acordo com a RESOLUÇÃO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC Nº1.282 DE 

28.05.2010 Art. 4º Art. “Ficam revogados o inciso V do art. 3º, o art. 8º e os §§ 2º e 3º do art. 10, da Resolução 

CFC nº 750/93, publicada no D.O.U., Seção I, de 31.12.93; a Resolução CFC nº 774/94, publicada no D.O.U., 

Seção I, de 18/1/95, e a Resolução CFC nº 900/01, publicada no D.O.U., Seção I, de 3/4/01.” 

RESOLUÇÃO Nº 750/93 

Art. 3º São Princípios de Contabilidade: (Redação dada pela Resolução CFC nº. 1.282/10) 

I) o da ENTIDADE; 

II) o da CONTINUIDADE; 

III) o da OPORTUNIDADE;  

IV) o do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL;  

V) o da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA; (Revogado pela Resolução CFC nº. 1.282/10) 

VI) o da COMPETÊNCIA; e 

VII) o da PRUDÊNCIA. 

         Como o princípio da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA foi revogado pela resolução do CFC nº 1282/10 esta 

alternativa não pode ser considerada princípio fundamental da contabilidade, assim como a 

TRANSPARÊNCIA não é um princípio fundamental da contabilidade. Como temos duas alternativas corretas 

a questão será anulada. 

 

 

 

          

Belo Horizonte, 15 de Março de 2019. 

Seap Consultoria & Concursos Públicos 

Seapconcursos.listaeditais.com.br 


