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CONCURSO – EDITAL 001/2018 

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA-AL 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

RECORRENTE: 100.002 e Outros 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

A questão pede que se assinale os substantivos que são empregados APENAS no plural. Não há 

PÊSAME, FEZE.  

 

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

 

RECORRENTE: 100.101 e Outros 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O substantivo que se apresenta está no masculino, ou seja, só há um plural para CIDADÃO = 

CIDADÃOS. 

 

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

 

RECORRENTE: 100.075 e Outros 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A referida questão está bem clara quando apresenta o adjetivo pátrio alagoano, ou seja, adjetivo dado 

quanto à origem do ser. Alagoano é usado para quem é de Alagoas. Adjetivo biforme não se aplica a 

esse adjetivo. 

 

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

 

RECORRENTE: 100.043 e Outros 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE 
 

JUSTIFICATIVA 

Em: EXISTEM MUITAS PESSOAS NO PÁTIO, o verbo está em concordância com seu respectivo 

sujeito, ou seja, “muitas pessoas”. Esse sujeito é simples, tendo em vista que possui apenas um núcleo 

– pessoas. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 100.904 e Outros 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O sujeito é simples – o pedreiro, o verbo deverá ir para o plural. O correta seria: O PEDREIRO FOI 

UM DOS QUE AJUDARAM OS TRAPEZISTAS. Quem ajuda, ajuda alguém, no caso “os trapezista” 

que está no plural. Nesse caso, específico, não se estar destacando o indivíduo dentro do grupo. 

 

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

 

RECORRENTE: 100.043 e Outros 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Na alternativa A o verbo visar está no sentido de APONTAR, ou seja, trata-se de um verbo transitivo 

direto. O correto seria: O CAÇADOR VISARA BEM O ALVO..., não AO alvo como se apresenta. 

 

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

 

RECORRENTE: 100.700 e Outros 

QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Caso estivesse fazendo referência a uma cidade, a mesma estaria com inicial maiúscula, tendo em vista 

tratar-se de um substantivo próprio. Não é o caso. A única alternativa que apresenta todas as palavras 

grafadas corretamente é: A. 

 

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

 

RECORRENTE: 100.904 e Outros 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O enunciado da questão deixa claro que a campanha duraria 30 dias. Desta forma, o prazo estipulado 

era 30 dias. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 29 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 100.043 e Outros 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão é bem clara ao indicar que periféricos são componentes não essenciais ao funcionamento do 

computador, tornando assim a única alternativa possível e correta a letra “C” Memória RAM, o único 

componente da lista que sem o mesmo nem ao menos é possível iniciar o computador. 

A presença ou não do erro ortográfico não influência no entendimento e resolução da questão. 

 

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

 

RECORRENTE: 100.043 e Outros 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O tema abordado na questão se enquadra não só em um, mas em vários dos temas pedidos no edital, 

como hardware e sistema operacional Windows, além de ter uma compreensão muito simples e lógica 

ao se explicitar que os discos rígidos mencionados são os HDDs, dispositivos mecânicos que possuem 

disco e leitor para realizar as operações de leitura e gravação diferenciando-os, por exemplo, dos SSDs 

discos eletrônicos que não possuem o mesmo mecanismo. 

 

Os sistemas operacionais trabalham com diversos tipos de arquivos temporários, como por exemplo, 

os que estão sendo editados na memória principal (memória ram) ou que são gerados em diretórios 

especiais que são “esvaziados” a cada reinicialização do sistema. Portanto não só é possível criar um 

arquivo que não foi persistido no disco rígido (ou seja salvo) como é um processo comum na rotina do 

sistema. 
 

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

 

RECORRENTE: 100.700 e Outros 

QUESTÃO 34 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão é bem clara em definir que considera híbrida a unidade que processa dados e gráficos somado 

com o fato que os termos DPU e HPU não tem relação com o tema são apenas siglas parecidas, a única 

alternativa possível e correta é a “D” “APU, CPU, GPU”. 

 

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

 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

 

RECORRENTE: 100.464 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O erro de digitação não compromete o entendimento da questão. 

 

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

 

 

 

 


