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CONCURSO – EDITAL 001/2020 

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA/AL 
JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 

 

CARGO: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 
 
RECORRENTE: 101410 e Outros 
 
QUESTÃO 01 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

O texto em questão é do tipo expositivo e pertence ao gênero comentário opinativo, por esse motivo há 
críticas a posturas gerais e propostas de mudança. 

O texto tem como ideia global que a espécie humana é capaz, por excelência, de refletir e tomar 
consciência de sua realidade. O argumento principal está explicitado no seguinte trecho: “A originalidade 
do ser humano está em ser capaz de tomar, livremente, decisões até mesmo quando elas parecem não 
existir”.  

Portanto, é um texto expositivo, pois discorre sobre um determinado assunto, utilizando de exposição dos 
conceitos relacionados a esse assunto. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 
QUESTÃO 03 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 16 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

A afirmativa generaliza sobre todo homem então a negativa lógica deve atingir um ou algum homem. A 
afirmativa construída com o conectivo “e” é negada logicamente por outra feita com o conectivo “ou”. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 17 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

A interseção tem 78 elementos e é esse valor que deve ser subtraído da soma: 427 – 78 = 349 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

A questão em pauta, foi extraída do Inciso IV, do Art. 57, da Lei Federal nº 8.66619/93.  

O Conteúdo Programático – Conhecimentos Específicos do cargo de Analista de Controle Interno, 
estabelece a utilização da referida lei de forma generalizada, conforme segue: 

“(...) balanços financeiros, patrimonial, orçamentário e demonstrativo das variações de acordo com a Lei 
nº 4.320, de 17 de março de 1964 e alterações posteriores. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (...)“ 
(grifo nosso) 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 
QUESTÃO 33 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

A questão foi elaborada com base no conteúdo programático de Contabilidade Pública: Legislação básica 
(Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986). 

Os procedimentos contábeis orçamentários vigentes para o tema da questão são: 

No caso de devolução de saldos de convênios, contratos e congêneres, deve-se 
adotar os seguintes procedimentos:  

a. Se a restituição ocorrer no mesmo exercício em que foram recebidas 
transferências do convênio, contrato ou congênere, deve-se contabilizar como 
dedução de receita orçamentária até o limite de valor das transferências recebidas 
no exercício;  

b. Se o valor da restituição ultrapassar o valor das transferências recebidas no 
exercício, o montante que ultrapassar esse valor deve ser registrado como despesa 
orçamentária.  

c. Se a restituição for feita em exercício em que não houve transferência do 
respectivo convênio/contrato, deve ser contabilizada como despesa 
orçamentária. (Grifo nosso) 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 
QUESTÃO 36 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

A questão em pauta, foi extraída do Inciso X, do Art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93.  

“Art. 24.  É dispensável a licitação:  

X – para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da 
administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o 
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preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia; “A própria questão enfatiza 
“cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha”, considerando que seja o 
imóvel pretendido seja pré-definido, fato que impossibilita a livre concorrência, pela sua natureza única. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 
 

CARGO: CONTADOR 
 
RECORRENTE: 101544 e Outros 
QUESTÃO 24 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 

A questão apresentada foi extraída do Art. 8º, da LC nº 101/2000: 

“Art. 8o – Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que 
dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do 
inciso I do art. 4o, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o 
cronograma de execução mensal de desembolso. “ 

 

A temática abordada na questão se refere a publicação da programação financeira e o cronograma de 
execução mensal de desembolso, sendo que o texto retirado integra o artigo em pauta, não prejudicando 
a interpretação da questão, nem do artigo da própria Lei Complementar que se encontra vigente. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 38 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/VIGIA 
 
RECORRENTE: 100306 e Outros 
 
QUESTÃO 04 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

Na piada existem apenas dois personagens, a mulher que faz uma pergunta ao bêbado e o bêbado que 
responde, confundindo a esposa, como sendo seu “filhão”. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
 
QUESTÃO 07 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 09 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 10 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 11 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

O que causa o espanto da professora é o aluno dizer que não recebeu a mesma nota do colega. Logo, o 
humor da tirinha estaria no fato de ele contar que recebeu a nota menor mesmo colando do colega. 

 

Quanto ao Brainly, trata-se de um site polonês de estudos, que funciona a partir de uma plataforma 
colaborativa onde qualquer pessoa pode fazer perguntas ou responde-las, não sendo desta forma uma fonte 
acadêmica na qual se possa realizar o embasamento de matérias em geral. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 12 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 
 

Zé Lelé, por mais que tenha duas palavras, se refere a um ser particular e não se enquadra como substantivo 
composto. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 18 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre “A linguagem e os tipos de discursos”, tema presente no conteúdo Programático, 
do Edital de Abertura do Concurso Público. 

Existem apenas três tipos de Narrador: narrador observador, narrador onisciente e narrador personagem.  

O narrador-observador conta a história do lado de fora, na 3ª pessoa, sem participar das ações. Ele 
conhece todos os fatos e, por não participar deles, narra com certa neutralidade, apresenta os fatos e os 
personagens com imparcialidade. ... Quando isso acontece, o narrador faz uso do discurso indireto livre. 
(brasilescola.uol.com.br) 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 40 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 
 

A interpretação do enunciado e das alternativas, pelo candidato, faz parte da resolução da questão. 

1991 – 1956 = 35 

Insta ressaltar que não existe na questão erros que permitiriam sua anulação no tocante a desrespeito aos 
dispositivos elencados no edital regulador do certame. Discute-se a ocorrência de erro material tangível a 
inserção de uma vírgula no enunciado da questão. Erro material ensejante de anulação de questões deve 
ser de tal sorte gravoso que afete o direito subjetivo do candidato garantido no edital do concurso. O erro 
existente na questão não afeta e nem caracteriza prejuízo à compreensão do candidato, não confundindo 
objetivamente o sentido da resposta.  

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

CARGO: AUXILIAR LEGISLATIVO/AGENTE ADMINISTRATIVO 
 
RECORRENTE: 100615 e Outros 
 
QUESTÃO 03 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

De acordo com as normas gramaticais, o verbo “vender” surge acompanhado do pronome “se”, que atua 
como índice de indeterminação do sujeito. Essa construção ocorre com verbos que não apresentam 
complemento direto (verbos intransitivos, transitivos indiretos e de ligação). O verbo fica 
obrigatoriamente na terceira pessoa do singular e classifica-se como sujeito indeterminado. O verbo 
“vender” é transitivo direto e seu complemento (casas e apartamentos) é objeto direto. Portanto, o 
pronome “se” atua como pronome apassivador ou partícula apassivadora. A frase correta na voz ativa é: 
“casas e apartamentos são vendidos a prazo”.  

Está correta a concordância nominal da frase da alternativa C: “Eles conhecem bastantes países da 
Europa”, pois “bastantes” funciona como pronome indefinido equivalendo a “muitos”.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 14 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 
 

Distância entre duas coisas é sempre a menor, senão não faria sentido perguntar já que poderíamos medir 
a distância dando a volta pelo outro lado do quarteirão, dando a volta no planeta ou mesmo a volta no 
sistema solar. Aliás, como o planeta não se encontra imóvel, devido aos movimentos de rotação e 



  

 

 

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   
 

translação, a medida poderia ser basicamente qualquer valor, invalidando a noção de distância. Logo, 
quando se perguntas a distância entre dois pontos, a única opção é a menor distância. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 
QUESTÃO 15 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

Sobre a entrada não faz sentido a cobrança de juros, devido ao fato que o valor não ficará em crédito, 
portanto os juros, obviamente, recairão apenas sobre as parcelas não pagas. Se são 3 parcelas e nada foi 
dito em contrário, elas são iguais. Entrada de 1.000,00 e 2.000,00 de dívida que será pago após o acréscimo 
dos juros. Na questão pergunta-se o valor das parcelas somadas, o que torna indiferente se elas são iguais 
ou não, já que os juros serão calculados de início “para todo o período”. 

A interpretação do enunciado e das alternativas, pelo candidato, faz parte da resolução da questão, 
identificar o quê e como deve ser calculado também faz parte do seu grau de conhecimento a ser apurado 
pela prova. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 
QUESTÃO 19 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 
 

n(A) = 33  n(B) = 21  n(C) = 45 

n(A∩B) = 7  n(A∩C) = x  n(B∩C) = 12  n(A∩B∩C) = 3 

n(AUBUC) = 70 

n(AUBUC) = n(A) + n(B) + n(C) – n(A∩B) – n(A∩C) – n(B∩C) + n(A∩B∩C) 

70 = 33 + 21 + 45 – 7 – x – 12 + 3 x = 102 – 19 – 70 = 13 

 

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

CARGO: TÉCNICO LEGISLATIVO 
 
RECORRENTE: 101623 e Outros 
QUESTÃO 03 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 24 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
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CARGO: PROCURADOR JURÍDICO 
 
RECORRENTE: 100016 e Outros 
 
QUESTÃO 01 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

O texto em questão é do tipo expositivo e pertence ao gênero comentário opinativo, por esse motivo há 
críticas a posturas gerais e propostas de mudança. 

O texto tem como ideia global que a espécie humana é capaz, por excelência, de refletir e tomar 
consciência de sua realidade. O argumento principal está explicitado no seguinte trecho: “A originalidade 
do ser humano está em ser capaz de tomar, livremente, decisões até mesmo quando elas parecem não 
existir”.  

Portanto, é um texto expositivo, pois discorre sobre um determinado assunto, utilizando de exposição dos 
conceitos relacionados a esse assunto. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 
 
QUESTÃO 03 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 07 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

De acordo com a Nossa Gramática Completa Sacconi, não se emprega o pronome relativo “cujo” com o 
valor de “o qual”. Portanto, a frase deve ser: Solucionei um problema sério que eu mesmo criei.  

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Completa Sacconi. 29 ed. Página 231. 

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

De acordo com as normas gramaticais, a regência do verbo “esquecer” quanto à transitividade, pode ser 
pronominal (acompanhado de pronome oblíquo) ou não pronominal. Na variedade padrão, o correto é: 
Quase ME esqueci DO compromisso que assumi com você. Ou, ainda, Quase esqueci O compromisso 
que assumi com você. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 20 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

Não há dubiedade de interpretação, 52 dividido por 8 resulta em 6 e restam 4 cartas. Essas 4 cartas podem 
ser qualquer combinação das 52 cartas do baralho que são todas diferentes. Basta então calcular as 
combinações de 52 cartas de 4 em 4 o que resulta em 

52! / (48! 4!) = (52.51.50.49) / (4.3.2.1) = 270.725       

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

Os requisitos para se atender a função social da propriedade devem ser atendidos em sua completude. A 
constituição não exclui o bem estar do proprietário, para se atender ao bem estar do trabalhador. O bem 
estar a ser atendido deve ser para as duas partes, trabalhador e proprietário, caso não se atenda um deles, 
a propriedade é passível de desapropriação. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 29 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “A” 
 
QUESTÃO 30 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

Artefato também pode ser entendido como objeto capaz de destruir ou romper obstáculo para que se 
possibilite a subtração de coisa alheia. Também pode ser entendido o uso de artefato de forma que se 
demonstre destreza em se violar um obstáculo e possibilite a subtração do bem alheio. 

Chave falsa também é um meio de se adentrar um recinto e subtrair bem alheio sem se destruir o obstáculo. 

A questão demonstra que o agente teve destreza ou meio que destruísse o obstáculo para se possibilitar a 
subtração do bem alheio. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 34 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

Artefato também pode ser entendido como objeto capaz de destruir ou romper obstáculo para que se 
possibilite a subtração de coisa alheia. Também pode ser entendido o uso de artefato de forma que se 
demonstre destreza em se violar um obstáculo e possibilite a subtração do bem alheio. 

Chave falsa também é um meio de se adentrar um recinto e subtrair bem alheio sem se destruir o obstáculo. 

A questão demonstra que o agente teve destreza ou meio que destruísse o obstáculo para se possibilitar a 
subtração do bem alheio. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 39 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

Despesa fixada, em regra, não é obrigatória pois depende de arrecadação de receitas. É natural 
contingenciamento de despesas quando não há arrecadação da receita prevista. 

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

 

QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 

CARGO: CONTADOR 
 
RECORRENTE: 100468 e Outros 
 
QUESTÃO 01 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 
 

O texto em questão é do tipo expositivo e pertence ao gênero comentário opinativo, por esse motivo há 
críticas a posturas gerais e propostas de mudança. 

O texto tem como ideia global que a espécie humana é capaz, por excelência, de refletir e tomar 
consciência de sua realidade. O argumento principal está explicitado no seguinte trecho: “A originalidade 
do ser humano está em ser capaz de tomar, livremente, decisões até mesmo quando elas parecem não 
existir”.  

Portanto, é um texto expositivo, pois discorre sobre um determinado assunto, utilizando de exposição dos 
conceitos relacionados a esse assunto. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
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QUESTÃO 03 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 06 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

A oração destacada classifica-se como oração subordinada adjetiva restritiva, portanto, a relação 
estabelecida é de restrição. Para que a relação fosse de explicação, a oração deveria vir entre vírgulas. 

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


