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PROCESSO SELETIVO – EDITAL 001/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIINZAL DO NORTE-MA 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: SECRETÁRIO EXECUTIVO 

 
RECORRENTE: 100.409 e Outros 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 
Só pode ser considerado periférico de um computador dispositivos não essenciais ao funcionamento 

do mesmo e que ampliam ou adicionam recursos ao sistema, hardwares como processador, placa mãe 

e memória RAM são indispensáveis, para atual arquitetura dos computadores e portanto não se 

enquadram nessa categoria. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Vejamos o que diz o Art. 11 da Lei Nº 4.320/64: 

 

Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas 

de Capital. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa apresenta várias situações de inexigibilidade, e pede a exceção, nesse caso a alternativa  

“C” apresentada como correta traz no seu caput a seguinte redaçâo: 

 

“Para aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde 

que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade” 

 

Contanto o Inciso VII do artigo 25 da Lei 8.666/93 traz a seguinte redação: 

 

“ VII – restauração de obras de arte e bens de valor histórico” 
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O Inciso não cita aquisição, conforme está na questão, ou seja para aquisição de obra de arte a Lei 

recomenda a realização de licitação, na modalidade Leilão. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

CARGO: CONTADOR 

 
RECORRENTE: 100.275 e Outros 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão apresentada transcreve ipsis litteris, ou seja, literalmente o texto constante na NBC TSP 

ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para a Elaboração e Divulgação de Informação 

Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público, no que pode-se observar que o item 

constante na opção d) não consta.  

Ainda para corroborar a questão suscita a análise das opções, para verificar qual a que não é um 

indicador de controle para avaliar se a entidade controla o recurso no presente e não sobre a 

determinação da existência do ativo conforme justificado pelo recorrente através do CPC. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: VIGIA 

 
RECORRENTE: 100.339 e Outros 

 

QUESTÃO 13 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Na alternativa A aparece o termo ‘subjetivo” e na B, temos o termo “objetivo”. Há uma diferença de 

sentido entre ambas. Quando se afirma que “Qualidade de vida é um conceito subjetivo, quer dizer que 

varia de pessoa para pessoa; já a objetividade é algo que não mistura opiniões ou ideias pessoais. 

Portanto NÃO há duas alternativas iguais. A diferença entre as duas alternativas reside nos termos 

“objetivo” e “subjetivo”. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A conjunção “E” irá estabelecer ideia de adição ou de adversidade de acordo com o contexto 

estabelecido. Em: “Horlando é apaixonado por Eliana, E vai se casar com Márcia, podemos observar 

que nesse período composto as orações são contraditórias, ou seja, a conjunção E tem valor de MAS, 

PORÉM, TODAVIA, CONTUDO. Dessa forma, trata-se de uma conjunção adversativa. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Em: “Meu irmão preferiu a internet ao conforto dos amigos”, a forma verbal “preferiu” é transitivo 

direto, logo não é regida por preposição, restando apenas o artigo A que acompanha o substantivo 

“internet”. Já em “Minha prima obedeceu a voz da razão”, podemos observar que o verbo “obedecer” 

é transitivo indireto, haja visto que quem obedece, obedece a alguém. Nesse caso deveria haver acento 

indicativo de crase. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALERNATIVA CORRETA “C” 

 

CARGO: ADVOGADO 

 
RECORRENTE: 100.087 e Outros 

 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

As palavras: INFELIZMENTE (IN+FELIZ+MENTE), DESLEALDADE (DES+LEAL+DADE) e 

INFELICIDADE (IN+FELIZ+DADE) foram formadas pelo acréscimo de prefixo e sufixo, ou seja, 

ocorreu a denominada prefixação e sufixação, onde podemos retirar um dos afixos e, mesmo assim, a 

palavra continuará a existir. Já a parassíntese ocorre também pelo acréscimo de prefixo e sufixo, porém 

se resolvermos retirar um dos afixos a palavra deixará de existir, é o que ocorre nas palavras: 

EM+POBR+ECER, EM+BRANCO+ECER e DES+ALM+ADO.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Em: “À noite, ficava vazia a capela, o pátio e a praça”, NÃO ocorre erro de concordância, haja visto 

que quando o sujeito composto vem depois do verbo, a concordância ora pode ocorrer no plural, 

concordando com o todo ou no singular, concordando com o primeiro núcleo, no caso, o termo capela 

(substantivo no feminino/singular). Já em “Devido à estiagem, a represa e a mata continuavam SECOS, 

o termo em destaque deveria estar no feminino, tendo em vista que o sujeito composto apresenta dois 

núcleos no feminino. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

Em: “São raros os projetos que visam o fim da miséria no mundo”, o verbo “visar” está no sentido de 

“ter como meta”, é, portanto, VTI, com preposição A iniciando o objeto indireto = visar a (alguma 

coisa). O correto seria: “...visam AO fim da miséria no mundo”. Já em “Os projetos que visavam À 

eleição...” está correto quanto à regência, pois como já fora declarado anteriormente, trata-se de um 

verbo transitivo indireto VTI. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Na sequência: Caju, aCerola, baCuri, abaCaxi, a posição da letra C nas palavras Caju: 1ª; aCerola: 2ª; 

baCuri: 3ª; abaCaxi: 4ª. Seguindo essa sequência a palavra que completa é maracujá, porque a letra C 

ocupa a 5ª posição. O argumento do candidato não procede, porque nada garante que depois de AB 

tenha que necessariamente repetir CA. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão que, de forma expressa, menciona que deve se responder nos termos do Código Tributário 

Nacional, não se refere à validade/invalidade, recepção/não recepção do Imposto sobre a Transmissão 

de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos, mas somente no que pertine ao que o CTN dispõe, nos 

artigos  35 a 42, sobre o referido imposto, previsto no edital. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Não há como se considerar a alternativa “C” como correta, tendo em vista que não há qualquer menção 

ao procedimento especial aos prazos previstos na Lei 11.343/06. O texto trata de inquérito penal 

considerado nos termos do edital do concurso que não contempla o procedimento especial da Lei de 

Drogas como objeto da prova. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O enunciado da questão traz o conceito geral, que não diverge em termos doutrinários, do princípio 

ambiental da prevenção. A questão não exige conhecimentos em sede doutrinária, mas somente o 

conceito do princípio. E o edital dispõe que seria objeto da prova os princípios gerais de Direito 

Ambiental, o que exigiria do candidato, pelo menos, o conhecimento do que, efetivamente, o princípio 

trata. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

 
RECORRENTE: 100.278 e Outros 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 
Só pode ser considerado periférico de um computador dispositivos não essenciais ao funcionamento 

do mesmo e que ampliam ou adicionam recursos ao sistema, hardwares como processador, placa mãe 

e memória RAM são indispensáveis, para atual arquitetura dos computadores e portanto não se 

enquadram nessa categoria. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 
Apesar do sistema operacional Microsoft Windows só suportar a tecnologia UEFI a partir da sua versão 

8, não a nenhuma relação direta entre os dois, UEFI pode se enquadrar  nas categorias hardware e/ou 

software, por se tratar de um software de baíxo nível que atua diretamente nos hardwares do 

computador sendo carregado antes mesmo do sistema operacional, lembrando ainda que sistemas 

operacionais Linux (presente no edital) também podem ser utilizados juntamente com o UEFI e que a 

tecnologia EFI base do UEFI existe data do início dos anos 2000 e o UEFI assim como o utilizamos 

hoje  foi lançado em 2007, ou seja desde a geração do windows XP. Dessa forma o tópico UEFI se 

enquadra perfeitamente dentro do edital.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

 

 

 


