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Análise dos Recursos contra o Gabarito Provisório e da discordância da formulação de questões. 

Dados da solicitação 01 

INSCRIÇÃO 1715577 

CARGO Contador 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 1 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 17:49 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO No gabarito provisório consta como resposta correta a letra A, ocorre que a resposta correta é  
"-11". 
Portanto não há resposta correta para essa questão, conforme pode ser auferido através de 
cálculo a seguir: 
-1*3 = -3 
4*2 = -8 
Total: -11 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO  
 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que, conforme enunciado da questão, pede-se o  det 
(2M), e não o det(M). Apresenta-se a resolução completa em anexo. 
 
Assim, a resposta para a questão é alternativa A, ou seja, “- 44”, conforme gabarito indicado. 
  
FONTE: Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001. 
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Dados da solicitação 02 

INSCRIÇÃO 1715577 

CARGO Contador 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 17:54 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Referida questão possui erro, sendo "Assinale a opções", podendo portanto gerar dúvidas em 
relação a resposta, sendo que a própria questão induz a pessoa a erro.  
Referido erro não pode ser considerado erro de grafia, pois está claro que a resposta era no 
plural. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido 
 
O recurso não assiste ao recorrente visto que toda a lógica da prova está baseada na questão 
que existe apenas UMA opção correta entra às alternativas apresentadas. 
 
Portanto letra D: Receitas de Capital são as provenientes tanto da realização de recursos 
financeiros oriundos da constituição de dívidas e da conversão, em espécie, de bens e direitos, 
quanto de recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e destinados a 
atender despesas classificáveis em Despesas de Capital. 
  
Fonte: Edital 
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Dados da solicitação 03 

INSCRIÇÃO 1758022 

CARGO Contador 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 8 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 20:44 

DESCRIÇÃO FATOS A questão 8 não há nenhuma alternativa correta. 

FUNDAMENTAÇÃO        A questão 8 da prova de contador desejar saber a alternativa que representa 
corretamente uma palavra retirada do texto acentuada pela regra ´´ Acentuam-se as palavras 
paroxítonas terminadas em ditongo´´ dando como gabarito preliminar alternativa B. Mas não 
há nenhuma alternativa correta. Vamos analisar as alternativas: 
Alternativa A: a palavra ´´ até ´´ é uma oxítona conforme o site InfoEscola (1). 
Alternativa B: a palavra ´´ várias´´ é uma proparoxítona eventual conforme o site (2) 
LiguaBrasil do Instituto Euclides da Cunha e o site (3) ´´Separar em Sílabas´´ que confirma 
essa palavra como proparoxítona eventual conforme a Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP) onde o Brasil faz parte, ficando a separação sílabas em VÁ-RI-AS. 
Alternativa C: a palavra ´´quântica´´ segundo o site (4) ´´Separar em Silabas´´  é uma 
proparoxítona.  
Alternativa D: a palavra ´´décadas´´ segundo o site (5) ´´Separar em Sílabas´´ é uma 
proparoxítona.  
          Com essas fundamentações que nenhuma alternativa é paroxítona e a questão 
deseja saber ´´ Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo´´, solicito a 
anulação da questão pois não há nenhuma alternativa correta. 
 
Fonte: 
(1)https://www.infoescola.com/acordo-ortografico/base-viii-acentuacao-grafica-das-palavras-
oxitonas/ 
(2) http://www.linguabrasil.com.br/mural-consultas-detail.php?id=2958&busca= 
(3) 
https://www.separaremsilabas.com/index.php?lang=index.php&p=v%C3%A1rias&button=Se
para%C3%A7%C3%A3o+das+s%C3%ADlabas 
(4)
 https://www.separaremsilabas.com/index.php?lang=index.php&p=qu%C3%A2
ntica&button=Separa%C3%A7%C3%A3o+das+s%C3%ADlabas 
(5)
 https://www.separaremsilabas.com/index.php?lang=index.php&p=d%C3%A9c
adas&button=Separa%C3%A7%C3%A3o+das+s%C3%ADlabas 
 

PEDIDO Com essas fundamentações que nenhuma alternativa é paroxítona e a questão deseja saber ´´ 
Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo´´, solicito a anulação da questão 
pois não há nenhuma alternativa correta. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. 
O recurso não assiste ao recorrente, uma vez que a palavra "várias" é uma palavra paroxítonas 
terminada em ditongo, ou seja, "vá-rias". Dessa forma, gabarito correto e mantido. 
Gabarito:  B) "várias" (linha 6) 
Referência: Rodrigo Bezerra - Gramática da Língua Portuguesa para Concursos. 
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Dados da solicitação 04 

INSCRIÇÃO 1758022 

CARGO Contador 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 25 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 23:01 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO  A questão 25 da prova de contador desejar saber a alternativa verdadeira solicitando que: é 
permitido a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios tendo como gabarito 
preliminar alternativa C. Mas não há nenhuma alternativa verdadeira. Vamos analisar as 
alternativas: 
Alternativa A: Instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça.  Conforme o Sistema 
Tributário Nacional no artigo 9º inciso I é vedado. Então alternativa falsa. 
Alternativa B: Cobrar imposto sobre o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros. 
Conforme o Sistema Tributário Nacional no artigo 9º inciso IV alínea ´´a´´ é vedado. Então 
alternativa falsa. 
Alternativa C: Cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda. Conforme o Sistema Tributário 
Nacional no Capítulo III ´´Imposto sobre o Patrimônio e Renda´´ em cada Seção vai relatando 
o  ente que possui sua respectiva competência por cada esfera. Por exemplo o Imposto de 
Propriedade Predial e Territorial Urbana é competência dos Municípios sendo que a União não 
possui essa competência. Então alternativa falsa pois a União não pode arrecadar imposto 
sobre patrimônio de competência municipal. 
Alternativa D: Estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou 
mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Conforme o Sistema 
Tributário Nacional no artigo 9º inciso III é vedado. Então alternativa falsa. 
          Com essas fundamentações que nenhuma alternativa é verdadeira e a questão 
solicita a verdadeira ( que é permitido), solicito a anulação da questão pois não há nenhuma 
alternativa verdadeira. 
 
Fonte: 
Sistema Tributário Nacional  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido 
 
O recuso não assiste ao recorrente visto que os entes federativos podem cobrar tributos sobre 
patrimônio e renda, IPTU, ITR, IRPF, ITBI, ITCMD são exemplos dessas possibilidades.  
 
Portanto a resposta correta é C, Cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda. 
 
Fonte: Código Tributário Nacional.  
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Dados da solicitação 05 

INSCRIÇÃO 1758022 

CARGO Contador 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 9 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 20:04 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 9 da prova de contador deseja saber a alternativa correta em que foi empregado o 
verbo ´´haver´´ como verbo transitivo direto e indireto. Mas não há nenhuma alternativa 
verdadeira pois o verbo ´´haver´´ somente é verbo transitivo direto conforme (1) Dicionário 
Priberam e o (2) Dicionário Dicio. 
 Com essas fundamentações que o verbo ´´haver´´ somente é verbo transitivo direto e todas 
alternativas estavam conjugadas do verbo ´´haver´´, solicito a anulação da questão pois não 
há nenhuma alternativa correta. 
 
Fonte: 
(1) Dicionário Priberam  
https://dicionario.priberam.org/HOUVERAM 
(2) Dicionário Dicio 
https://www.dicio.com.br/haver/ 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. 
O recurso não assiste ao recorrente, uma vez que, segundo o Dicionário Brasileiro da Língua 
Portuguesa Michaelis, o verbo "haver" é transitivo "direto e indireto" no seguinte caso: 
Houvemos por suficiente a justificativa dos envolvidos no caso. 
Gabarito: A) Houvemos por suficiente a justificativa dos envolvidos no caso. 
 
Referência: 
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/haver/ 
 
Complemento: 
O recurso não assiste ao recorrente, uma vez que o Dicionário Brasileiro da Língua 

Portuguesa é claro ao mencionar que no exemplo "Os dois políticos houveram ser 

conveniente retirarem suas candidaturas." o verbo "haver" é transitivo direto, pois é no 

sentido de "Formar juízo ou opinião a respeito de alguém ou de alguma coisa;". Já no sentido 

de "considerar, entender, julgar" é verbo transitivo direto e indireto, ou seja, "Houvemos por 

suficiente a justificativa dos envolvidos no caso.". Dessa forma, gabarito correto e mantido. 

Referência:  

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/haver/ 
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Dados da solicitação 06 

INSCRIÇÃO 1731956 

CARGO Oficial Legislativo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 3 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 19:14 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Vem por meio deste expor e requerer o seguinte: 
 
A questão de número 04 que diz: 04. Uma aplicação financeira rende 5% ao mês, a juros 
simples. Se for aplicado o valor de R$ 800,00 por 5 meses, pode-se dizer que o rendimento 
será de: A) R$ 25,00, B) R$ 200,00,  C) R$ 950,00, D) R$ 400,00, cujo 
gabarito preliminar considerou como sendo correta a alternativa "d" R$ 950,00, está 
totalmente equivocada pois, fazendo cálculo básico puro e simples, onde 5% de 800,00 
corresponde à R$ 40,00, logo  5 meses X R$ 40,00 é portanto R$ 200,00, considerando ser 
juros simples. Não bastasse isso verificando junto ao site da corregedoria da Justiça onde 
pode ser efetuado cálculo  de juros vimos que: 
Resultado de juros 
Valor R$ 800,00 
Data inicial 01/01/2019  considerando 5 meses  
Data final 01/06/2019 considerando 5 meses 
Juros mensal Juros de 5,00% de 01/01/2019 até 01/06/2019. 
Valor dos juros R$ 203,43, podemos obter o resultado.  
(in https://www.tjsc.jus.br/web/corregedoria-geral-da-justica/atualizacao-monetaria) 
Assim, por entender que a alternativa indicada no gabarito, está totalmente equivocada, pois a 
resposta correta é R$ 200, 00, (letra "b"), REQUER A ANULAÇÃO DA REFERIDA QUESTÃO, 
para evitar prejuízo na pontuação desta candidata. 
Ps: datas fictícias para exemplificar e demonstrar o erro contido no gabarito. 
 
OBs; o arquivo anexo é meramente ilustrativo, com datas fictícias, somente para demonstrar o 
cálculo dos juros. Cumpre esclarecer que o anexo também traz correção, no entanto o juro é 
calculado a parte, sendo que deve ser considerado para demonstrar o equivoco da respostas 
contida no gabarito.     

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
343/1731956/25463182c06af23aca29ed40b4380724.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. Fundamentação não condiz com a questão nº 03 da Prova de Oficial Legislativo.  
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Dados da solicitação 07 

INSCRIÇÃO 1731956 

CARGO Oficial Legislativo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 2 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 20:36 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Vem por meio deste expor e requerer o seguinte: 
 
A questão de número 02 que diz: 02. Pedro comprou 2 calças e 3 camisas. De quantas 
maneiras diferentes ele poderá se vestir, utilizando apenas estas peças? Assinale a alternativa 
correta: A) 5, -  B) 8,  - C) 6,  - D) 12, cujo gabarito preliminar 
considerou como sendo correta a alternativa "c" 8,  que está totalmente equivocada pois, 
fazendo uma análise bem simples e para entendermos o princípio da contagem fatorial, de 
combinações e possibilidades, representado por um esquema temos: 
Calça 1 com camisa 1     - calça 1 com camisa 2         e calça 1 com camisa 3 
calça 2 com camisa 1    -  calça 2 com camisa 2           e calça 2 com camisa 3, então 
analisando as combinações e as possibilidades, pedro tem 3 opções de escolha de camisa e 2 
opções de escolha para calças, onde Pedro poderá vestir as peças com  6 possibilidades 
diferentes. 
Ainda Uma maneira mais simplificada e eficaz de resolver tal situação consiste em determinar 
a multiplicação entre a quantidade de elementos de cada conjunto. 
ou seja: 3 camisas X 2 calças = 6 possibilidades. 
 Não bastasse isso verificando junto ao material de ensino de matemática do 3º ano, UNO 
educação, - SP 2018 - páginas 68 e 69 (documento anexo) (doutrina escolar), está claramente 
comprovado que a conta básica para obter o resultado é a maneira supra citada.  
Assim, pelo fundamentos expostos e anexo, por entender que a alternativa indicada no 
gabarito, está totalmente equivocada, pois a resposta correta é 6, (letra "b"), REQUER A 
ANULAÇÃO DA REFERIDA QUESTÃO, para evitar prejuízo na pontuação desta candidata. 
 
OBs; o arquivo anexo é meramente ilustrativo,  somente para demonstrar o resultado das 
possibilidades em relação a questão em exame. Cumpre esclarecer que o anexo prova 
exatamente a conta exata e a resposta que é 6 letra "B". 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
343/1731956/5ed5915a97c3727befa74b94fd8c0364.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO  
 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que, o gabarito correto e apontado pela banca é a 
alternativa “c) 6”, não havendo razão para o recurso. 
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Dados da solicitação 08 

INSCRIÇÃO 1731956 

CARGO Oficial Legislativo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 4 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 20:47 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Vem por meio deste expor e requerer o seguinte:  
A questão de número 04 que diz: 04. Uma aplicação financeira rende 5% ao mês, a juros 
simples. Se for aplicado o valor de R$ 800,00 por 5 meses, pode-se dizer que o rendimento 
será de: A) R$ 25,00, B) R$ 200,00, C) R$ 950,00, D) R$ 400,00, cujo gabarito preliminar 
considerou como sendo correta a alternativa "d" R$ 950,00, está totalmente equivocada pois, 
fazendo cálculo básico puro e simples, onde 5% de 800,00 corresponde à R$ 40,00, logo 5 
meses X R$ 40,00 é portanto R$ 200,00, (letra B), considerando ser juros simples. Não 
bastasse isso verificando junto ao site da corregedoria da Justiça onde pode ser efetuado 
cálculo de juros vimos que:  
Resultado de juros  
Valor R$ 800,00  
Data inicial 01/01/2019 considerando 5 meses  
Data final 01/06/2019 considerando 5 meses  
Juros mensal Juros de 5,00% de 01/01/2019 até 01/06/2019. 
Valor dos juros R$ 203,43, podemos obter o resultado. (in 
https://www.tjsc.jus.br/web/corregedoria-geral-da-justica/atualizacao-monetaria) 
 Assim, pelo exposto e fundamentos, por entender que a alternativa indicada no gabarito, está 
totalmente equivocada, pois a resposta correta é R$ 200, 00, (letra "b"), REQUER A 
ANULAÇÃO DA REFERIDA QUESTÃO, para evitar prejuízo na pontuação desta candidata.  
Ps: datas fictícias para exemplificar e demonstrar o erro contido no gabarito.  
OBs; o arquivo anexo é meramente ilustrativo, com datas fictícias, somente para demonstrar o 
cálculo dos juros. Cumpre esclarecer que o anexo também traz correção, no entanto o juro é 
calculado a parte, sendo que deve ser considerado para demonstrar o equivoco da respostas 
contida no gabarito. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
343/1731956/6428dbb80e67822b85d5e66c9846e8ce.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO  
 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que, o gabarito correto e apontado pela banca é a 
alternativa “B”, ou seja, “ R$ 200,00”, não havendo razão para o recurso. 
 
Candidato deve ter confundido as respostas dos cargos apresentadas no gabarito. Favor 
verificar! 
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Dados da solicitação 09 

INSCRIÇÃO 1731956 

CARGO Oficial Legislativo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 3 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 21:14 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Vem por meio deste expor e requerer o seguinte: 
 
A questão de número 03 que diz: 03. Assinale a alternativa que apresenta uma fração 
equivalente a 5/3:  A)  8/6,  B) 25/9,  C)  15/13,  D) 15/9,  cujo gabarito 
preliminar considerou como sendo correta a alternativa "d" 15/9,  que está totalmente 
equivocada pois cálculo correto é:  Multiplique o numerador e o denominador por um mesmo 
número natural > 0 e obtenha uma fração equivalente a 5 / 3 que é: 5  × 2  =   10  3  × 2        
6,  então: 10/6 é um fração equivalente a 5 / 3, a resposta indicada no gabarito induz o 
candidato em erro, uma vez que a conta básica e correta leva a uma resposta que não tem nas 
alternativas da prova. 
ou ainda, FRAÇÕES EQUIVALENTES A 5/3:  
Duas frações são equivalentes quando ambas são iguais quando simplificadas. A fração 106 é 
igual a 53 quando reduzida. Para encontrar frações equivalentes, basta multiplicar, 
simultaneamente, o numerador e o denominador dessa fração irredutível (53) pelo mesmo 
número inteiro, ou seja, multiplicar por 2, 3, 4, 5, 6 ... 
• 106 é equivalente a 53 uma vez que 5 x 2 = 10 e 3 x 2 = 6. = 10/6. 
Assim, faltou informação, pois para obter a resposta de 15/9, teria que fazer a multiplicação 
por 3, no entanto mais uma vez cumpre frisar que quando se faz uma conta cujo objetivo é 
identificar qual fração é equivalente utilizando-se um numero inteiro E com certeza usaria a 
multiplicação por 2, que obteria a resposta de 10/6. 
ALÉM DISSO, FAZENDO UMA PESQUISA SIMPLES NA INTERNET QUANDO O 
RESULTADO DA PESQUISA SE OBTÉM A RESPOSTA DE 10/6. 
Assim, a questão não foi clara suficiente, induzindo o candidato em erro, considerando que a 
resposta correta é 10/6 e está opção não estava disponível na prova, requer diante do exposto 
pelos fundamentos apresentados seja ANULADA A PRESENTE QUESTÃO PARA QUE NÃO 
HAJA PREJUÍZO A ESTA CANDIDATA NA CONTAGEM DOS PONTOS E DA NOTA. 
(https://conversor-de-medidas.com/matematica/fracoes-equivalentes/Fra%C3%A7%C3%B5e
s-equivalentes-a__5/3_) 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO  
 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que, conforme enunciado da questão, pede-se para, 
dentre as alternativas expostas, assinalar a que apresenta uma fração equivalente a 5/3.  
Dentre as opções presentes nas alternativas, segue a resolução da questão. 
 
Opção A) 8/6→ incorreta, pois o numerador 8 não é múltiplo de 5. 
Opção B) 25/9→ incorreta, apesar de 25 ser múltiplo de 5, e 9 ser múltiplo de 3, não é fração 
equivalente pois o numerador e o denominador não são múltiplos de um fator comum. 
Opção C) 15/13→ incorreta, pois 13 não é múltiplo de 3. 
Opção D) 15/9 correta, pois 15 é múltiplo de 5 (15*3) e 9 é múltiplo de 3 (3*3), sendo fração 
equivalente pois tanto o numerador como o denominador são múltiplos de um mesmo fator (ou 
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seja, o número 3). Ou seja,(5*3)/(3*3)=15/9. 
 
Assim, a resposta correta para a questão é a alternativa “D) 15/9“, conforme gabarito indicado. 
  
FONTE: 
 
- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001. 
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Dados da solicitação 10 

INSCRIÇÃO 1731956 

CARGO Oficial Legislativo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 2 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 21:25 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO PS: PRIMEIRO RECURSO EM RELAÇÃO QUESTÃO 2, POSSUI AS MESMAS RAZÕES, 
PORÉM HOUVE EQUIVOCO EM DENOMINAR AS LETRAS DO GABARITO DE  
RESPOSTA CORRETA E ERRADA, ABAIXO SEGUE RECURSO COM AS LETRAS 
CORRESPONDENTES. 
 
Vem por meio deste expor e requerer o seguinte: 
 
A questão de número 02 que diz: 02. Pedro comprou 2 calças e 3 camisas. De quantas 
maneiras diferentes ele poderá se vestir, utilizando apenas estas peças? Assinale a alternativa 
correta: 
 A) 5, -  B) 8,  - C) 6,  - D) 12, cujo gabarito preliminar 
considerou como sendo correta a alternativa “B" 8,  que está totalmente equivocada pois, 
fazendo uma análise bem simples e para entendermos o princípio da contagem fatorial, de 
combinações e possibilidades, representado por um esquema temos: 
Calça 1 com camisa 1     - calça 1 com camisa 2         e calça 1 com camisa 3 
calça 2 com camisa 1    -  calça 2 com camisa 2          e calça 2 com camisa 3,  então 
analisando as combinações e as possibilidades, pedro tem 3 opções de escolha de camisa e 2 
opções de escolha para calças, onde Pedro poderá vestir as peças com  6 possibilidades 
diferentes. 
Ainda Uma maneira mais simplificada e eficaz de resolver tal situação consiste em determinar 
a multiplicação entre a quantidade de elementos de cada conjunto. 
ou seja: 3 camisas X 2 calças = 6 possibilidades. Resposta correta letra “C” 6. 
 Não bastasse isso verificando junto ao material de ensino de matemática do 3º ano, UNO 
educação, - SP 2018 - páginas 68 e 69 (documento anexo) (doutrina escolar), está claramente 
comprovado que a conta básica para obter o resultado é a maneira supra citada.  
Assim, pelo fundamentos expostos e anexo, por entender que a alternativa indicada no 
gabarito, está totalmente equivocada, pois a resposta correta é 6, (letra "C"), REQUER A 
ANULAÇÃO DA REFERIDA QUESTÃO, para evitar prejuízo na pontuação desta candidata. 
 
OBs; o arquivo anexo é meramente ilustrativo,  somente para demonstrar o resultado das 
possibilidades em relação a questão em exame. Cumpre esclarecer que o anexo prova 
exatamente a conta exata e a resposta que é 6 letra "C". 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
343/1731956/6cb99a46aa14f38883bf7e7d4f1b8aa9.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO  
 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que, o gabarito correto e apontado pela banca é a 
alternativa “c) 6”, não havendo razão para o recurso. 
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Dados da solicitação 11 

INSCRIÇÃO 1731956 

CARGO Oficial Legislativo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 15:55 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Vem por meio deste expor e requerer o seguinte: 
 A questão de número 06 que diz: 02. 06. Em relação à acentuação gráfica do Texto, assinale 
a alternativa correta: 
 
A) A palavra “está” (linha 2) leva acento pela mesma regra que a palavra “é” (linha 
1). 
B) O termo “sobrevivência” (linha 10) é acentuado pela seguinte regra: utiliza-se 
acento diferencial nos vocábulos “sobrevivência” (substantivo) e “sobrevivencia” (adjetivo). 
C) A palavra “médico” (linha 15) é acentuada pela seguinte regra: acentuam-se as 
palavras oxítonas terminadas em “o”, seguidas, ou não, de “s”. 
D) A palavra “músculos” (linha 14) é acentuada pela mesma regra que a palavra 
“médico” (linha 15). 
O gabarito preliminar considerou como sendo correta a alternativa “D" A palavra “músculos” 
(linha 14) é acentuada pela mesma regra que a palavra “médico” (linha 15), que está 
totalmente equivocada pois, fazendo analisando da questão vimos que: 
 
1º  - A alternativa indicada como correta, letra “D”, relaciona sua resposta com a letra “C”. 
 
2º - a palavra “MÉDICO” NÃO É ÓXITONA E SIM PROPAROXITONA. 
 
3º - DA Classificação das palavras quando a silaba tônica: 
Classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica: 
 
→ Oxítonas: são as palavras cuja sílaba tônica aparece na última sílaba. 
Exemplos: 
• Acarajé 
• Araçá 
→ Paroxítonas: são as palavras cuja sílaba tônica aparece na penúltima sílaba. 
Exemplos: 
• Cachorro 
• Menina 
→ Proparoxítonas: são as palavras cuja sílaba tônica aparece na antepenúltima sílaba. 
Exemplos: 
• África 
• Cólica 
• Médico 
 
4º A palavra “MÚSCULO”  TAMBÉM NÃO OXÍTONA, portanto, não se aplica a regra da letra 
“C”, aliás a regra SERVE PARA PALAVRAS OXÍTONAS que NÃO É O CASO DAS  palavras 
“MÉDICO” e “MÚSCULO”, portanto não se aplica tal regra indicada na alternativa “C” muito 
menos na alternativa “D”. 
Pesquisa: in 
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/acentuacao-no-novo-acordo-ortografico.ht
m 
5º A regra que se refere as alternativas “C” e “D” aplicam-se as palavras OXÍTONAS E AS 
PALAVRAS MÉDICO e MÚSCULO NÃO SÃO OXÍTONAS E SIM PROPAROXÍTONAS. 
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Assim, diante das informações e fundamentos acima, por estar totalmente equivocado a 
posição descrita na letra “D” que remete a letra “C” da referida questão, REQUER A 
ANULAÇÃO da questão QUESTÃO, para evitar prejuízo na pontuação desta candidata.  
 
OBs; o arquivo anexo é para demonstrar que especificamente as alternativa “C” e “D” não 
estão em conformidade com o novo acordo ortográfico, e que as alternativas foram elaboradas 
de forma equivocada, prejudicando esta candidata. Por isso deve ser anulada a questão 6 de 
português. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
343/1731956/fbf3e3ff26ba4370eae25f445d1d5888.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. 
O recurso não assiste ao recorrente, uma vez que a alternativa C não possui vínculo algum com 
a alternativa D, ambas são alternativas distintas. 
A única alternativa correta é a D), pois a palavra "músculos" (proparoxítona) é acentuada pela 
mesma regra que a palavra "médicos" (proparoxítona), ou seja, todas as proparoxítonas são 
acentuadas. 
Dessa forma, gabarito correto e mantido. 
D) A palavra “músculos” (linha 14) é acentuada pela mesma regra que a palavra “médico” (linha 
15). 
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Dados da solicitação 12 

INSCRIÇÃO 1731956 

CARGO Oficial Legislativo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 16:16 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Vem por meio deste expor e requerer o seguinte: 
 A questão de número 13 que diz:  13. São penalidades disciplinares, com base na Lei 
Complementar Municipal nº 769/2002: 
 
I - A advertência; 
II - Suspensão; 
III - Demissão; 
IV - Cassação da disponibilidade. 
 
Com relação aos itens acima: 
 
A) Somente os itens I, II, III estão corretos. 
B) Somente os itens I, II e IV estão corretos. 
C) Somente os itens I, III e IV estão corretos. 
D) Todos os itens estão corretos. 
 
O gabarito preliminar considerou como sendo correta a alternativa “D" de acordo com a lei 
769/2002, a resposta indicada está correta, porém, A REFERIDA QUESTÃO TRATA DE 
CONTEÚDO ESPECÍFICO E NÃO ATUALIDADES. 
Apesar de estar indicado no edital como sendo de conteúdo de atualidades, está foi inserida 
de forma equivocada, POIS A REFERIDA QUESTÃO É CONTEÚDO ESPECÍFICO, por se 
tratar de uma lei municipal, ou seja ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, trata de 
legislação específico e não pode de maneira alguma ser considera como atualidades. 
Desse, modo a questão por se tratar de conteúdo específico não poderia ser cobrado como 
atualidades. 
 
Colhemos através de pesquisa realizada no site 
https://editalconcursosbrasil.com.br/blog/o-que-e-conhecimento-especifico-em-concurso-publ
ico/: 
 
O que é conhecimento específico em concurso público? 
Presentes em praticamente todos os editais de concursos públicos, a prova de conhecimentos 
específicos pode ser decisiva para muitos concorrentes. 
EDITAL CONCURSOS BRASIL 
Quem vai prestar um concurso público pela primeira vez pode não reconhecer muitos termos 
presentes no edital. Por tratarem-se de termos técnicos, eles não aparecem com frequência 
no dia a dia da maioria das pessoas. 
Uma dessas expressões desconhecidas pode surgir em uma das partes mais importantes do 
edital, o conteúdo programático. Ele, nada mais é do que a relação das matérias que serão 
cobradas naquele certame. 
De forma geral, ele é dividido entre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, que é 
a parte que vamos esclarecer logo a seguir. 
O que são conhecimentos específicos? 
Pessoas que estão buscando por aprovação em concursos públicos, mais do que ninguém, 
devem ter na ponta da língua todas as informações sobre conhecimentos específicos. Isso 
porque, além de tudo, essas questões podem ser decisivas na hora do somatório total da nota. 
Os conhecimentos específicos, como indicado pelo próprio nome, são aquelas matérias 
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relacionadas a área de formação do candidato. Ou seja, são as matérias que ele viu durante 
toda a formação, ou que serão cobradas com maior critério na execução das atividades 
pertinentes ao cargo. 
Mas o que têm os conhecimentos específicos para serem tão importantes? Na prática, as 
matérias relacionados a eles englobam a maioria das questões. Outro ponto importante é que 
na hora da pontuação, elas podem ter o peso dobrado. 
Por exemplo, enquanto uma questão geral correta vale um ponto, uma pergunta específica 
pode valer dois ou três pontos para o concorrente. Além disso, o maior número de acertos em 
perguntas específicas é usado como um dos critérios de desempate, caso esteja presente no 
regulamento do certame. 
Para citar um caso prático, podemos detalhar o conteúdo programático de um dos editais da 
Polícia Militar do Espírito Santo (PM ES). Candidatos ao cargo de soldado, que exige nível 
médio, possuíram no programa de provas as seguintes matérias de conhecimentos gerais: 
Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático e Noções de Informática. 
A banca organizadora espera que essas disciplinas sejam comuns para todas as pessoas que 
concluem o ensino médio no Brasil. Ou seja, é a parte básica do certame. 
Já na prova de conhecimentos específicos foram cobrados os seguintes assuntos: 
 Exemplo de conhecimentos específicos presentes no edital do concurso para soldado da PM 
ES 2018. 
São temas que os candidatos, ainda que de nível médio, devem ter domínio para ingressar e 
atuar na carreira policial. Portanto, são conhecimentos específicos da área. 
Diferença entre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos 
Esclarecido o conceito de conhecimentos específicos, a diferença entre ambos é mais fácil de 
ser explicada. Basicamente os conhecimentos gerais são aqueles que são comuns a 
formação de todos os candidatos, ainda que eles incluam várias áreas. 
Veja alguns exemplos de conhecimentos gerais presentes em praticamente todos os editais 
de concurso público. 

 Língua Portuguesa 
 Matemática 
 Raciocínio Lógico 
 Informática 
 Atualidades 

Exemplos das principais áreas de conhecimentos específicos: 
 Concursos da área de Direito (Direito Constitucional, Direito Administrativo, 

Direito Civil, Direito Penal e Direito Processual Penal). 
 Concursos fiscais (Auditoria, Legislação Tributária, Contabilidade Geral e 

Avançada). 
 Concursos da Educação (Teorias pedagógicas, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e Diretrizes Curriculares Nacionais). 
 Concursos da Segurança Pública (Noções de Direito, Legislação Extravagante 

e legislação do órgão que está abrindo as vagas). 
Vale lembrar que questões de conhecimentos gerais e específicos, levem em consideração o 
nível de escolaridade solicitado pelo regulamento. Portanto, independente da pergunta, ela 
será elaborada em conformidade com o nível pré-estabelecido para aquela vaga... 
 
Pesquisa realizada in 
https://editalconcursosbrasil.com.br/blog/o-que-e-conhecimento-especifico-em-concurso-publ
ico/ 
 
 
Assim, diante das informações e fundamentos acima, por estar totalmente equivocado na 
elaboração da referida questão tratando a mesma como atualidades, deve referida questão, 
REQUER A ANULAÇÃO da questão, por se tratar de conteúdo ESPECÍFICO, para  ASSIM, 
evitar prejuízo na pontuação desta candidata.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 
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RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente, haja visto que a questão foi elaborada com base nos 
conteúdos de Conhecimentos Gerais/Atualidades previstos no Edital 001/2019: 
 
""Aspectos econômicos, geográficos, políticos e sociais do mundo, do Brasil, de Santa Catarina 
e de Urubici. Atualidades do Brasil e do mundo. Esportes, turismo e lazer. Economia mundial, 
nacional, estadual e municipal. Notícias publicadas na mídia escrita ou falada. Lei Orgânica do 
Município de Urubici. Estatuto dos Servidores Públicos Municipal - Lei Complementar Municipal 
nº 769/2002. Plano de Cargos e Salários do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal – Lei 
Complementar Nº 013/2013."" 
 
No mais, o Edital 001/2019 esteve com prazo recursal de 01 e 02/10/2019 para ingresso de 
recurso a fim que questionar todos os pontos do Edital. Não havendo nenhum questionamento 
acerca dos conteúdos edital foi homologado no dia 04/10/2019. 
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Dados da solicitação 13 

INSCRIÇÃO 1731956 

CARGO Oficial Legislativo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 23 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 16:43 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Vem por meio deste expor e requerer o seguinte: 
A questão de número 23 que diz:  23. Júlio César, estudante de engenharia da computação 
do 1º semestre estava em dúvida em relação ao programa que verifica a presença de vírus no 
computador e imediatamente o elimina da memória da máquina. Para sanar sua dúvida, 
buscou auxílio de seu colega Ricardo que prontamente lhe informou que se trata do: 
 
A) Software de atualização. 
B) Antivírus. 
C) Firewall. 
D) Hacker. 
 
O gabarito preliminar considerou como sendo correta a alternativa “A", está equivocada pois 
pode ser considerado para a definição conteúdo da questão em exame “programa que verifica 
a presença de vírus no computador e imediatamente o elimina da memória da máquina” a letra 
“B” Antivírus, se não vejamos:  
“Antivírus : programa que verifica a presença de vírus no computador e imediatamente o 
elimina da memória da máquina” 
  
Pesquisa realizada in : 
https://books.google.com.br/books?id=pStrDwAAQBAJ&pg=PT31&lpg=PT31&dq=programa+
que+verifica+a+presenc%CC%A7a+de+vi%CC%81rus+no+computador+e+imediatamente+
o+elimina+da+memo%CC%81ria+da+ma%CC%81quina&source=bl&ots=KJc6jhPgCw&sig=
ACfU3U0c91NLcWZLCvvhYAgwA__jnAPc3w&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiQm5O164X
mAhWeF7kGHSanCZEQ6AEwCnoECAkQAQ#v=onepage&q=programa%20que%20verifica
%20a%20presenc%CC%A7a%20de%20vi%CC%81rus%20no%20computador%20e%20ime
diatamente%20o%20elimina%20da%20memo%CC%81ria%20da%20ma%CC%81quina&f=f
alse 
 
Obtemos também ATRAVÉS DE PESQUISA REALIZADA a definição de antivírus de acordo 
com o site Google: 
  
“antivírus Aprenda a pronunciar substantivo masculino de dois números 
1. INFORMÁTICA 
programa de proteção do computador que detecta e elimina os vírus (certos programas 
danosos) nele existentes, assim como impede sua instalação e propagação.” 
 
 
Também em outras questões de concursos:  
Raciocínio lógico e informática 
 
 
https://books.google.com.br › books 
 
FABIO VIEIRA FIGUEIREDO - 2017 - Law 
Software que verifica a existência de vírus em uma máquina, pasta, arquivo e, ... Mas, como 
diariamente surgem novos tipos de vírus, é importante o usuário ficar atento e atualizar o seu 
antivírus ... Antivírus: Programa que verifica a presença de vírus no computador e 
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imediatamente o elimina da memória da máquina. 
 
Assim, podemos dizer que a questão possui duas respostas corretas pois qualquer pesquisa 
realizada traz como definição de “Programa que verifica a presença de vírus no computador e 
imediatamente o elimina da memória da máquina” como sendo ANTIVÍRUS, e para evitar 
prejuízo a esta cândida deve a questão ser anulada. 
Assim, pelos motivos expostos, requer a anulação da questão de numero 23 do conteúdo 
específico. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
343/1731956/42c170d5aa3a040eca067c50254b02f8.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
 
Não assiste razão ao recorrente. 
 
O recurso deve ser indeferido por ausência de objeto recursal, já que o recorrente alega que a 
alternativa B) Antivírus deveria ser considerada correta e não a A) Software de atualização. 
 
Ocorre que a Alternativa B) Antivírus foi a única considerada correta pela banca e pelo gabarito, 
provavelmente o recorrente visualizou o gabarito de foram equivocada ao elaborar este recurso. 
 
Indefere-se o recurso.  
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Dados da solicitação 14 

INSCRIÇÃO 1765570 

CARGO Agente de Serviços Gerais 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 21 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 15:59 

DESCRIÇÃO FATOS Questão 21 da prova de Agente de Serviços Gerais está equivocada. 

FUNDAMENTAÇÃO Questão 21 da prova de agente de serviços gerais. O peso  a ser colocado em um móvel, 
deve-se observar os pilares de madeira do mesmo. O peso maior deve ficar sobre pilares do 
móvel. A melhor forma de distribuir o peso é a heterogênea e de maneira inteligente. A forma 
homogênea de distribuir peso em um móvel não é uma regra fixa e depende de vários fatores 
que devem ser analisados. A alternativa correta é a letra 'C'. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido.  
O recurso não assiste ao recorrente, de fato, há caos e casos, de acordo com suas 
peculiaridades. No entanto, a pergunta é genérica, contempla por via de regra. Assim sendo, 
obviamente, para que não haja empenamento, recomenda-se distribuição homogênea, que é 
aquela que não concentra o peso em ponto ou pontos localizados.      
 

 


