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CONCURSO – EDITAL 001/2016 

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - PB 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

 

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

RECORRENTE: 100157 e OUTROS  

 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O texto deixa bem claro que a cronista estava alheia à realidade de uma guerra e de suas consequências. 

Ela era apenas uma criança ingênua. O desejo dela de se fantasiar e de dançar não era para fugir da 

realidade, mas apenas para externar uma felicidade que ela não sabia bem o porquê. Apenas sabia que 

algo ruim havia acabado, não necessariamente uma guerra. 

 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O erro de digitação não compromete o entendimento da questão. 

 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Muito funciona como adjunto adverbial nas frases I e II e adjunto adnominal na frase III. Veja: 

 

     advérbio 

 

I. Esse jovem empreendedor é muito esperto e paciente. 

 

ad. adv. de intensidade 

 

 

 

 

 



  

 

 

Rua Benjamim Constant, 2082 – centro/norte – CEP: 64000-280 – Teresina – Piauí  
fone/fax (86) 3223-9392 / 9442-2189  -  CNPJ: 04.751.944/0001-51   

site: www.funvapi.com.br    -   e-mail: fjvale@hotmail.com   

 

                    advérbio 

 

II. Meu velho e inesquecível pai estudou muito pouco... 

 

pronome 

 

III. Há muito documento escrito... 

 

adj. Adnominal 

 

Na frase III, muito não funciona como adjunto adverbial, pois trata-se de um pronome indefinido, logo 

está associado ao nome “documento”. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

RECORRENTE: 100080 e OUTROS  

 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A alternativa solicitada como correta já é a publicada no Diário Oficial. 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A alternativa solicitada como correta já é a publicada no Diário Oficial. 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O advérbio é sempre invariável. No item III, “muitos” é pronome indefinido e não advérbio. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A alternativa solicitada como correta já é a publicada no Diário Oficial. 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Segundo Gilio Giacomozzi – Descobrindo a Gramática – FTD a apalavra apenas – antigamente 

considerada advérbio – não se enquadra em nenhuma das classes gramaticais conhecidas. A Nomeclatura 

Gramatical Brasileirak, NGB, classificou-a à parte. É a chamada palavra denotativa. 

 Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A alternativa solicitada como correta já é a publicada no Diário Oficial. 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O candidato não fundamentou o recurso conforme o item 8.7 do edital do concurso. 

 

QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Nas palavras:  

a) Desalmado 

b) Emudecer 

c) Embranquecer 

 

Notamos os prefixos + radical + sufixo, veja: 

 

a) Des (prefixo) – alm (radical) – ado (sufixo) 

b) E (prefixo) – mud (radical) – ecer (sufixo) 

c) Em (prefixo) – branqu (radical) – ecer (sufixo) 

 

Nesses casos, ocorrorem acréscimos simultâneos (ao mesmo tempo) de prefixo e sufixo ao radical. 

Retirando um deles, não existirá na língua tais formas restantes. 
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Já em: 

 

d) Deslealdae, temos: 

Des – leal – dade 

Retire um deles (prefixo ou sufixo) e a forma continuará a existir. 

 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Uma palavra pode mudar de classe gramatical em decorrência do contexto. Veja: 

 

Substantivo 

 

A fala do candidato foi polêmica 

 

Nesse contexto o termo em destaque “fala” assume o valor de substantivo, pois vem precedido de artigo. 

Trata-se de um substantivo abstrato, pois denomina o ato de falar, logo não se trata de verbo. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 


