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JULGAMENTO DE RECURSOS 

Conforme Edital n° 001/2019 da Câmara Municipal do Prata/MG a empresa organizadora torna público o 

Julgamento dos Recursos referente ao resultado/pontuação das provas objetivas divulgado em 

31/03/2020. 

           

 

 

QUESTÃO 02 – RECURSO INDEFERIDO, conforme julgamento de recurso divulgada no dia 31/03/2020. 

 

 Resposta correta - letra “B”. É única frase que se encontra na ordem direta: sujeito, verbo, complementos.  

QUESTÃO 03 – RECURSO INDEFERIDO, conforme julgamento de recurso divulgada no dia 31/03/2020. 

 

A única alternativa que responde a essa questão é a letra “A”. O “e”, quando liga duas orações é 

classificado como conjunção aditiva, no entanto quando liga duas palavras dentro de uma oração, não 

possui classificação. 

 

QUESTÃO 27 – RECURSO DEFERIDO, resposta de recurso não divulgada em 31/03/2020. 

Levando-se em consideração que o enunciado da questão pede a alternativa correta com base na reforma 

trabalhista, e, a letra “C” que foi considerada correta não tem lógica com a alteração sofrida pela 

Consolidação das Leis do Trabalho. Tendo em vista o erro na alternativa de letra “C”, questão anulada. 

 

Após reavaliação das notas gerais do candidato, não há retificação a ser feita. 

 

Recurso INDEFERIDO 

 

 

Nome Inscrição Emprego 

1) Danielle Queiroz 1920151 01 - ADVOGADO 

Posição Nº INSC Data Nasc CANDIDATO Cargo Português Matemática/ 
Raciocínio 

Lógico 

Legislação 
Municipal 

Conhecimento 
Especifico 

Títulos Média final 

16 1920151 24/05/1996 Daniella Queiroz 01 - Advogado 24,00 15,00 15,00 24,00 1,00 79 

Nome Inscrição Emprego 

2) Leticia Novais Araújo 1930938 02 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Posição Nº INSC Data Nasc CANDIDATO Cargo Português Matemática/ 
Raciocínio 

Lógico 

Legislação 
Municipal 

Informática Média final 

 
6 

 
1930938 

 
22/03/1985 

 
Leticia Novais Araújo 

 
02 – Assistente 
Administrativo 

 
36,00 

 
18,00 

 
6,00 

 
9,00 

 
69,00 
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Após reavaliação das notas gerais do candidato, não há retificação a ser feita. 

Recurso INDEFERIDO. 

 

 

QUESTÃO 17 – RECURSO INDEFERIDO, resposta de recurso não divulgada em 

31/03/2020. 

 

Verifica-se na questão em tela como opção de processo de votação a alternativa D, indicando 

assim, discrepância absoluta na elaboração da questão, pois ao colocar suprimido como 

alternativa de um processo de votação fere-se o princípio da razoabilidade, onde faz-se 

necessário colocar opções plausíveis na construção linguística, respeitando o conceito 

etimológico de uma palavra dentro de um determinado contexto. 

Suprimido no caso em pauta, está relacionado claramente e obviamente com vedação, 

revogação de um determinado dispositivo legal. 

 

QUESTÃO 18 – RECURSO INDEFERIDO, resposta de recurso não divulgada em 

31/03/2020. 

 

Na questão em análise, lê-se no dispositivo legal: 

Art. 38 - Para afastar-se do território nacional, em caráter particular e por até 30 (trinta) dias, o 

vereador dará prévia ciência à Câmara. Entretanto a alternativa apontada como sendo a 

incorreta está dentro do prazo determinado pelo diploma legal supramencionado, restando 

ratificar o caráter implícito da opção, que por até 15 dias também o vereador deve dar prévia 

ciência a Câmara em decorrência de afastamento do território nacional. 

 

QUESTÃO 25 - RECURSO INDEFERIDO. 

Questão apresentada não faz parte da prova.  

 

 

QUESTÃO 17 – RECURSO INDEFERIDO, conforme julgamento de recurso divulgada no dia 31/03/2020. 

 Houve um equívoco de digitação, portanto questão anulada. 

3) Pollyana Souza de Freitas 1882088 03 – ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO 

Posição Nº INSC Data Nasc CANDIDATO Cargo Português Matemática/ 
Raciocínio 

Lógico 

Legislação 
Municipal 

Conhecimento 
Específico 

Média final 

 
2 

 
1882088 

 
05/09/1994 

 
Pollyana Souza de 

Freitas 

 
03 – Assistente de 

Comunicação 

 
27,00 

 
15,00 

 
12,00 

 
28,00 

 
82,00 

4) Ivete Dorvalina Mateus 1930397 05 - CONTADOR 

Posição Nº INSC Data Nasc CANDIDATO Cargo Português Matemática/ 
Raciocínio 

Lógico 

Legislação 
Municipal 

Conhecimento 
Específico 

Média final 

 
5 

 
1930397 

 
05/02/1992 

Ivete Dorvalina 
Mateus 

 
05 – Contador 
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QUESTÃO 27 – RECURSO INDEFERIDO, resposta de recurso não divulgada em 31/03/2020. 

  § 4º Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão 

elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. 

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_26.06.2019/art_165_.asp 

De acordo com o disposto no artigo 165 que contém o parágrafo acima os planos e programas 

nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o 

plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional, porém no mesmo não afirma que este plano 

estabelece nenhum padrão, regra ou princípio por intermédio do qual se estabelece uma relação ou 

comparação entre termos, ou seja, não estabelece parâmetro para a organização da administração 

pública. 

 

 

 

QUESTÃO 22 – RECURSO INDEFERIDO, resposta de recurso não divulgada em 31/03/2020. 

 

No presente recurso o candidato afirma que transferência de capital não pode ser classificado como 

variação patrimonial quantitativa diminutiva, entretanto, de acordo com referência bibliográfica as 

transferências de capital causam variação patrimonial diminutiva. “Em geral, a despesa orçamentária efetiva 

é despesa corrente”. Entretanto, pode haver despesa corrente não efetiva como, por exemplo, a despesa 

com a aquisição de materiais para estoque e a despesa com adiantamentos, que representam fatos 

permutativos. A despesa não efetiva normalmente se enquadra como despesa de capital. “Entretanto, há 

despesa de capital que é efetiva como, por exemplo, as transferências de capital, que causam variação 

patrimonial diminutiva e, por isso, classificam-se como despesa efetiva.” 

 

MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO  Disponível em: 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/456785/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3% 

A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Final.pdf/6e874adb-44d7-490c-8967-b0acd3923f6d pg 69. O recebimento 

da transferência de capital é classificado como receita, sendo um fato quantitativo aumentativo, porém uma 

operação de transferência de capital é corretamente classificada como fato quantitativo diminutivo o que 

torna a questão correta não sendo passível de anulação. 

 

QUESTÃO 24 – RECURSO DEFERIDO, – GABARITO ALTERADO DE “C” PARA “D” resposta de 

recurso não divulgada em 31/03/2020. 

Art. 5º Em decorrência do disposto no art. 3º a estrutura da natureza da despesa a ser observada na 

execução orçamentária de todas as esferas de Governo será “c.g.mm.ee.dd”, onde: 

a) “c” representa a categoria econômica; 

b) “g” o grupo de natureza da despesa; 

c) “mm” a modalidade de aplicação; 

d) “ee” o elemento de despesa; e 

e) “dd” o desdobramento, facultativo, do elemento de despesa. Parágrafo único. 

5) Lindolfo Cabral Rodrigues 1883869 05 - CONTADOR 

Posição Nº INSC Data Nasc CANDIDATO Cargo Português Matemática/ 
Raciocínio 

Lógico 

Legislação 
Municipal 

Conhecimento 
Específico 

Média final 

 
7 

 
1883869 

 
20/08/1980 

 
Lindolfo Cabral 

Rodrigues 

 
05 – Contador 

     



 

4 
 

 

https://www.cnm.org.br/cms/images/stories/14102014_Portaria_interministerial_1632001.pdf 

Conforme afirmado por meio da Portaria Interministerial SOF/STN 163/2001 a alternativa “D” se encontra 

correta pois o código da natureza de despesa orçamentária é composto por seis dígitos, ou, opcionalmente, 

por oito, contemplando o desdobramento facultativo do elemento. Já a alternativa “C” ainda de acordo com 

o afirmado por meio desta portaria, está incorreta, pois conjunto de informações que constitui a natureza de 

despesa orçamentária forma um código estruturado que agrega a categoria econômica, o grupo, a 

modalidade de aplicação e o elemento, e não a espécie de aplicação como afirmado na alternativa “C”. 

 

 

QUESTÃO 29 – RECURSO INDEFERIDO, resposta de recurso não divulgada em 31/03/2020. 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) determina que a LDO contenha Anexo de Riscos Fiscais, “onde 

serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando 

as providências a serem tomadas, caso se concretizem” (artigo 4º, parágrafo 3º). 

 

https://www.conjur.com.br/2017-jun-16/opiniao-ldo-estimar-riscos-fiscais-relacao-entre-tesouro-bc 

 

A terceira afirmativa descreve que no Anexo das Metas Fiscais, serão avaliados os passivos contingentes e 

outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se 

concretizem, entretanto esta informação deve estar presente no Anexo de Riscos Fiscais e não de Metas 

Fiscais o que torna a afirmativa incorreta. 

 

Após reavaliação das notas gerais do candidato, não há retificação a ser feita. 

 

Conforme Item 8 do Edital: 

“8.1. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, serão adotados os seguintes critérios para o 

desempate, aplicados sucessivamente: a) O candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 

conforme o parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 – o Estatuto do 

Idoso. Persistindo o empate, o desempate beneficiará o candidato que, sucessivamente: b) entre os maiores 

de 60 (sessenta) anos, seja o mais idoso; c) obtiver maior aproveitamento na prova de Conhecimentos 

Específicos; d) obtiver maior aproveitamento na prova de Língua Portuguesa; e) obtiver maior 

aproveitamento na prova de Raciocínio Lógico/Matemática; f) obtiver maior aproveitamento na prova de 

Informática; g) obtiver maior aproveitamento na prova de Legislação Municipal; h) persistindo o empate será 

dada preferência ao candidato de idade mais elevada, considerando ano, mês e dia de nascimento.” 

6) Marcos da Silva Ramos 1871796 05 - CONTADOR 

Posição Nº INSC Data Nasc CANDIDATO Cargo Português Matemática/ 
Raciocínio 

Lógico 

Legislação 
Municipal 

Conhecimento 
Específico 

Média final 

 
Reprovado 

 
1871796 

 
12/03/1989 

 
Marcos da Silva 

Ramos 

 
05 – Contador 

 
18,00 

 
12,00 

 
15,00 

 
16,00 

 
61,00 

7) André Nogueira Guimarães 1927412 06 – CONTROLADOR INTERNO 

Posição Nº INSC Data Nasc CANDIDATO Cargo Português Matemática/ 
Raciocínio 

Lógico 

Legislação 
Municipal 

Conhecimento 
Específico 

Média final 

 
7 

 
1927412 

 
07/07/1987 

 
André Nogueira 

 
06 – Controlador 

 
15,00 

 
12,00 

 
12,00 

 
32,00 

 
74,00 
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QUESTÃO 13 -  RECURSO INDEFERIDO, conforme julgamento de recurso divulgada no dia 31/03/2020. 

35 – 10 50 - x 35/50 = 10/x ⇒ 50*10/35 = x ⇒500/35 = x ⇒ 14,28... = x – RECURSO INDEFERIDO. 

QUESTÃO 23 - RECURSO DEFERIDO, – RETIFICA-SE NO GABARITO DA ALTERNATIVA “D” PARA 

ALTERNATIVA ”C” resposta de recurso não divulgada em 31/03/2020. 

 

Conforme o DECRETO Nº 3.590, DE 6 DE SETEMBRO DE 2000 que dispõe sobre o Sistema de 

Administração Financeira Federal verifica-se: 

Art. 2º. O Sistema de Administração Financeira Federal visa ao equilíbrio econômico-financeiro do Governo 

Federal, dentro dos limites da receita e despesa públicas. O limite explicitado no dispositivo legal é da 

receita e das despesas públicas e não de despesas particulares. 

 

 

QUESTÃO 25 - RECURSO INDEFERIDO, conforme julgamento de recurso divulgada no dia 

31/03/2020. 

A ultima afirmativa da questão, não está elencada nos atos da improbidade administrativa que Atentam 

Contra os Princípios da Administração Pública. Então a opção que afirma que todas as alternativas estão 

corretas não pode ser legitimada.  

 

 

 

QUESTÃO 23 - RECURSO DEFERIDO, – RETIFICA-SE NO GABARITO DA ALTERNATIVA “D” PARA 

ALTERNATIVA ”C” resposta de recurso não divulgada em 31/03/2020. 

 

Conforme o DECRETO Nº 3.590, DE 6 DE SETEMBRO DE 2000 que dispõe sobre o Sistema de 

Administração Financeira Federal verifica-se: 

Art. 2º. O Sistema de Administração Financeira Federal visa ao equilíbrio econômico-financeiro do Governo 

Federal, dentro dos limites da receita e despesa públicas. O limite explicitado no dispositivo legal é da 

receita e das despesas públicas e não de despesas particulares. 

 

 

Guimarães Interno     

Posição Nº INSC Data Nasc CANDIDATO Cargo Português Matemática/ 
Raciocínio 

Lógico 

Legislação 
Municipal 

Conhecimento 
Específico 

Média final 

 
5 

 
1904914 

 
11/10/1993 

 
Andressa Mello 
Silveira Andrade 

 
06 – Controlador 

Interno 

 
21,00 

 
12,00 

 

 
15,00 

 

 
32,00 

 
80,00 

8) Andressa Mello Silveira Andrade 1904914 06 – CONTROLADOR INTERNO 

9) João Murilo Franco Martins 1917884 06 – CONTROLADOR INTERNO 

Posição Nº INSC Data Nasc CANDIDATO Cargo Português Matemática/ 
Raciocínio 

Lógico 

Legislação 
Municipal 

Conhecimento 
Específico 

Média final 

 
2 

 
1917884 

 
15/01/1988 

 
João Murilo Franco 

Martins 

 
06 – Controlador 

Interno 

 
21,00 

 
15,00 

 
15,00 

 
36,00 

 
87,00 
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QUESTÃO 23 - RECURSO DEFERIDO, – RETIFICA-SE NO GABARITO DA ALTERNATIVA “D” PARA 

ALTERNATIVA ”C” resposta de recurso não divulgada em 31/03/2020. 

 

Conforme o DECRETO Nº 3.590, DE 6 DE SETEMBRO DE 2000 que dispõe sobre o Sistema de 

Administração Financeira Federal verifica-se: 

Art. 2º. O Sistema de Administração Financeira Federal visa ao equilíbrio econômico-financeiro do Governo 

Federal, dentro dos limites da receita e despesa públicas. O limite explicitado no dispositivo legal é da 

receita e das despesas públicas e não de despesas particulares. 

 

 

QUESTÃO 23 - RECURSO DEFERIDO, – RETIFICA-SE NO GABARITO DA ALTERNATIVA “D” PARA 

ALTERNATIVA ”C” resposta de recurso não divulgada em 31/03/2020. 

 

Conforme o DECRETO Nº 3.590, DE 6 DE SETEMBRO DE 2000 que dispõe sobre o Sistema de 

Administração Financeira Federal verifica-se: 

Art. 2º. O Sistema de Administração Financeira Federal visa ao equilíbrio econômico-financeiro do Governo 

Federal, dentro dos limites da receita e despesa públicas. O limite explicitado no dispositivo legal é da 

receita e das despesas públicas e não de despesas particulares. 

 

QUESTÃO 25 - RECURSO INDEFERIDO, conforme julgamento de recurso divulgada no dia 31/03/2020. 

A ultima afirmativa da questão, não está elencada nos atos da improbidade administrativa que Atentam 

Contra os Princípios da Administração Pública. Então a opção que afirma que todas as alternativas estão 

corretas não pode ser legitimada.  

Referente à pergunta sobre os títulos: O período de envio de títulos foi de 10/03 até 12/03/2020 

(improrrogável) tendo em vista que o candidato enviou seus títulos em tempo hábil e foi avaliado 

rigorosamente pela banca dando a nota do mesmo.  

 

 

QUESTÃO 13 -  RECURSO INDEFERIDO, conforme julgamento de recurso divulgada no dia 31/03/2020. 

35 – 10 50 - x 35/50 = 10/x ⇒ 50*10/35 = x ⇒500/35 = x ⇒ 14,28... = x – RECURSO INDEFERIDO. 

QUESTÃO 23 - RECURSO DEFERIDO – RETIFICA-SE NO GABARITO DA ALTERNATIVA “D” PARA 

ALTERNATIVA ”C” resposta de recurso não divulgado em 31/03/2020. 

10) Mario Lucio Caixeta de Souza Filho  1930226 06 – CONTROLADOR INTERNO 

Posição Nº INSC Data Nasc CANDIDATO Cargo Português Matemática/ 
Raciocínio 

Lógico 

Legislação 
Municipal 

Conhecimento 
Específico 

Média final 

 
3 

 
1930226 

 
29/09/1993 

 
Mario Lucio Caixeta 

de Souza Filho 

 
06 – Controlador 

Interno 

 
21,00 

 
15,00 

 
15,00 

 
36,00 

 
87,00 

11) Thiago Jose de Moraes Saraiva   1929330 06 – CONTROLADOR INTERNO 

Posição Nº INSC Data Nasc CANDIDATO Cargo Português Matemática/ 
Raciocínio 

Lógico 

Legislação 
Municipal 

Conhecimento 
Específico 

Média final 

 
1 

 
1929330 

 
09/04/1987 

 
Thiago Jose de 
Moraes Saraiva 

 
06 – Controlador 

Interno 

 
24,00 

 
12,00 

 
15,00 

 
40,00 

 
91,00 
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Conforme o DECRETO Nº 3.590, DE 6 DE SETEMBRO DE 2000 que dispõe sobre o Sistema de 

Administração Financeira Federal verifica-se: 

Art. 2º. O Sistema de Administração Financeira Federal visa ao equilíbrio econômico-financeiro do Governo 

Federal, dentro dos limites da receita e despesa públicas. O limite explicitado no dispositivo legal é da 

receita e das despesas públicas e não de despesas particulares. 

 

 

QUESTÃO 18  – RECURSO DEFERIDO – RETIFICA-SE NO GABARITO DA ALTERNATIVA “C” PARA 

ALTERNATIVA ”B” resposta de recurso divulgada em 31/03/2020. 

 
EM UMA EQUAÇÃO DO PRIMEIRO GRAU VOCÊ TEM QUE ACHAR O VALOR DE X, O VALOR DE - X NÃO É O MESMO QUE X. 

EQUAÇÕES COM TERMOS NEGATIVOS SÃO CHAMADAS FRACIONAS E PARA SEREM RESOLVIDAS É NECESSÁRIO FAZER A 

MULTIPLICAÇÃO POR (-1). ATENÇÃO: SEMPRE PODE-SE MULTIPLICAR OS DOIS LADOS POR -1, APESAR DE SER MAIS ÚTIL 

QUANDO O LADO QUE POSSUI A INCÓGNITA FOR NEGATIVO.  
- 20X + 120 – 36 = -16 

- 20X + 84 = - 16 

- 20X = -16 – 84 

- 20x = - 100 MULTIPLICA TODO O SISTEMA POR *(-1) 

 20x=100 

 X=100/20 

 X = 5 - letra “B” 
  

 

QUESTÃO 25 – RECURSO INDEFERIDO, conforme julgamento de recurso divulgada no dia 31/03/2020. 

 

EM UMA EQUAÇÃO DO PRIMEIRO GRAU VOCÊ TEM QUE ACHAR O VALOR DE X, O VALOR DE - X NÃO É O MESMO QUE X. 

EQUAÇÕES COM TERMOS NEGATIVOS SÃO CHAMADAS FRACIONAS E PARA SEREM RESOLVIDAS É NECESSÁRIO FAZER A 

MULTIPLICAÇÃO POR (-1). ATENÇÃO: SEMPRE PODE-SE MULTIPLICAR OS DOIS LADOS POR -1, APESAR DE SER MAIS ÚTIL 

QUANDO O LADO QUE POSSUI A INCÓGNITA FOR NEGATIVO. 
 X – 190 = 11x -190 = 10x  

X = -190/10 X = -19 *(-1)  

X = 19 - letra “D” 

 

 

 

QUESTÃO 22 – RECURSO DEFERIDO, QUESTÂO ANULADA resposta de recurso não 

divulgada em 31/03/2020. 

12) Roberto Alves Carvalho  1921642 09 – SERVIÇOS GERAIS 

Posição Nº INSC Data Nasc CANDIDATO Cargo Português Matemática/ 
Raciocínio 

Lógico 

Legislação 
Municipal 

Média final 

 
3 

 

1921642 

 
03/08/1981 

 
Roberto Alves 

Carvalho 

 
09 – Serviços Gerais 

 
60,00 

 

 
27,00 

 
8,00 

 
95,00 

13) Breno Tannus Jacob  1875088 11 – TÉCNICO EM PROCESSOS LEGISLATIVOS 

Posição Nº INSC Data Nasc CANDIDATO Cargo Português Matemática/ 
Raciocínio 

Lógico 

Legislação 
Municipal 

Conhecimento 
Específico 

Média final 

 
7 

 

1875088 

 
19/07/1989 

 
Breno Tannus Jacob 

 
11 – Técnico em 

Processos 
Legislativos 

 
21,00 

 
15,00 

 
12,00 

 
32,00 

 
80,00 
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Conforme versado na Lei 8.159 de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de 

arquivos públicos e privados e dá outras providências. 

Lê-se: 

Art. 8º - Os documentos públicos são identificados como correntes intermediários e permanentes. 

§ 1º - Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, 

constituam objeto de consultas frequentes. 

§ 2º - Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos 

produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para 

guarda permanente. 

§ 3º - Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e 

informativo que devem ser definitivamente preservados. 

Diante do exposto mencionado no dispositivo legal que normatiza sobre a política nacional de 

arquivos públicos e privados, verifica-se que a terminologia correta a ser empregada nas opções da 

questão 22, seria documentos (arquivos) correntes e documentos permanentes (arquivos); a 

nomenclatura utilizada nas alternativas e seu desdobramento carecem de nexo causal dando margem 

a um raciocínio dúbio e dissociativo. 

 

 

 

QUESTÃO 22 – RECURSO DEFERIDO, QUESTÂO ANULADA resposta de recurso não 

divulgada em 31/03/2020. 

Conforme versado na Lei 8.159 de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de 

arquivos públicos e privados e dá outras providências. 

Lê-se: 

Art. 8º - Os documentos públicos são identificados como correntes intermediários e permanentes. 

§ 1º - Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, 

constituam objeto de consultas frequentes. 

§ 2º - Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos 

produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para 

guarda permanente. 

§ 3º - Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e 

informativo que devem ser definitivamente preservados. 

Diante do exposto mencionado no dispositivo legal que normatiza sobre a política nacional de 

arquivos públicos e privados, verifica-se que a terminologia correta a ser empregada nas opções da 

questão 22, seria documentos (arquivos) correntes e documentos permanentes (arquivos); a 

nomenclatura utilizada nas alternativas e seu desdobramento carecem de nexo causal dando margem 

a um raciocínio dúbio e dissociativo. 

 

 

14) Marcela Henriques Mendes Moreira 1929250 11 – TÉCNICO EM PROCESSOS LEGISLATIVOS 

Posição Nº INSC Data Nasc CANDIDATO Cargo Português Matemática/ 
Raciocínio 

Lógico 

Legislação 
Municipal 

Conhecimento 
Específico 

Média final 

 
4 

 

1929250 

 
12/04/1988 

 
Marcela  Henriques 

Mendes Moreira 

 
11 – Técnico em 

Processos 
Legislativos 

 
24,00 

 
15,00 

 
15,00 

 
32,00 

 
86,00 

15) Rodolfo Marques Silva 1870271 11 – TÉCNICO EM PROCESSOS LEGISLATIVOS 

Posição Nº INSC Data Nasc CANDIDATO Cargo Português Matemática/ 
Raciocínio 

Lógico 

Legislação 
Municipal 

Conhecimento 
Específico 

Média final 

 
2 

 

1870271 

 
02/09/1995 

 
Rodolfo Marques 

 
11 – Técnico em 

 
24,00 

 
15,00 

 
15,00 

 
40,00 

 
94,00 
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QUESTÃO 22 – RECURSO DEFERIDO, QUESTÂO ANULADA resposta de recurso não 

divulgada em 31/03/2020. 

  

Conforme versado na lei 8.159 de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de 

arquivos públicos e privados e dá outras providências. 

Lê-se: 

Art. 8º - Os documentos públicos são identificados como correntes intermediários e permanentes. 

§ 1º - Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, 

constituam objeto de consultas frequentes. 

§ 2º - Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos 

produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para 

guarda permanente. 

§ 3º - Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e 

informativo que devem ser definitivamente preservados. 

Diante do exposto mencionado no dispositivo legal que normatiza sobre a política nacional de 

arquivos públicos e privados, verifica-se que a terminologia correta a ser empregada nas opções da 

questão 22, seria documentos (arquivos) correntes e documentos permanentes (arquivos); a 

nomenclatura utilizada nas alternativas e seu desdobramento carecem de nexo causal dando margem 

a um raciocínio dúbio e dissociativo. 

 

 

 
 

Belo Horizonte, 07 de Março de 2020. 

SEAP Consultoria & Concursos Públicos Ltda. 

Silva Processos 
Legislativos 


