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 CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO/RJ 

  
DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, 
que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no EDITAL 001/2017 DO 
CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO/RJ. 
 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição  Nome Cargo 

786000929 Fabiana Lima Santos Adjunto Legislativo 

786001261 Rafael Coelho Pacheco Adjunto Legislativo 

786003445 Rafael Erthal Frerie Adjunto Legislativo 

786004302 Ítalo José Machado Botelho De Aguiar Adjunto Legislativo 

786004307 Hélio Felipe Boasquevisque Pego Adjunto Legislativo 

786004400 Carlos Eduardo Pereira Da Silva Adjunto Legislativo 

786004925 Ernane Pereira De Souza Adjunto Legislativo 

786005067 Thais Venel Braga Adjunto Legislativo 

786005481 Ana Carolina De Almeida Cavalcanti Adjunto Legislativo 

786005541 Daniel Silva Lopes Adjunto Legislativo 

786005718 Gabriel Soares Santos De Paula Adjunto Legislativo 

786005815 Sidney Porto Soares Adjunto Legislativo 

786005955 Pâmela Saltori Gabry Adjunto Legislativo 

786005983 Nancy Franco De Sá Adjunto Legislativo 

786002459 Luan Santos Nicolau Agente Legislativo 

786004048 Murilo Da Cunha Pinto Agente Legislativo 

786005498 Márcio Marcelo De Oliveira Santiago Agente Legislativo 

786006167 Bianca Leite Figueira Agente Legislativo 

786000809 Eudiane Maia Da Silva Almoxarife 

786001292 Milene Lisboa Almoxarife 

786003294 Viviane Fernandes Pinto Almoxarife 

786006013 Mayko Ferreira Da Silva Almoxarife 

786000298 Lauro José Dias Alves Horato Assessor de Comunicação Social 

786002759 Milena Veloso De Pinho Rodrigues Assessor de Comunicação Social 

786003332 Jose Carlos De Passos Pereira De Castro Assessor de Comunicação Social 

786004668 Renaldo Cardozo De Souza Assessor de Comunicação Social 

786005255 Juliana Lessa De Marins E Souza Paixão Assessor de Comunicação Social 

786006047 Lucas Brito Cortez Assessor de Comunicação Social 
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786000330 Nicole Neves Vianna Itahim Assistente Legislativo 

786001829 Vitor Garcia Lopes Assistente Legislativo 

786004796 Dalmo Caetano Carlota Assistente Legislativo 

786005121 Nathália Ribeiro Lima Batista Assistente Legislativo 

786005398 Rafael Antônio De Mesquita Azevedo Assistente Legislativo 

786005995 Natalia De Castro Assistente Legislativo 

786003723 Amanda Almeida Amaral Auditor de Controle Interno 

786004809 Miguel Jose Ribeiro Reis Auditor de Controle Interno 

786004991 Izabel Dos Santos Malta Auditor de Controle Interno 

786006240 Thiago Monteiro Pinto Auditor de Controle Interno 

786000209 Gislaine Maria Da Silva Auxiliar Administrativo 

786000578 Kissila Santa Anna Marvila Rangel Auxiliar Administrativo 

786001272 Heloisa Martins Dos Santos Auxiliar Administrativo 

786001313 
Luanda Gavinha Pires Ferreira De 
Oliveira Auxiliar Administrativo 

786002279 Rafael Tardim Schott Auxiliar Administrativo 

786005123 Rossana Ivanissevich Da Costa Auxiliar Administrativo 

786006591 Bianca Busquet De Almeida Santos Auxiliar Administrativo 

786006689 Analuci Pinheiro Dos Santos Auxiliar Administrativo 

786003756 Antonio Carlos Serpa De Souza Silva Auxiliar de Patrimônio 

786005717 Wagner De Mello Moraes Auxiliar de Patrimônio 

786000304 
Maria Angélica Rocha Carmo Moreira 
Dos Santos Auxiliar Legislativo 

786000840 Marcos Sergio Velloso Auxiliar Legislativo 

786002122 Renata Vogel Dunley Rodrigues Auxiliar Legislativo 

786002712 Polyana Alves Schuenck Auxiliar Legislativo 

786003510 Márcio Lanes Da Silva Auxiliar Legislativo 

786003684 Lilian Rosendo Jandre Auxiliar Legislativo 

786003755 Antonio Carlos Serpa De Souza Silva Auxiliar Legislativo 

786003852 Anna Luíza Marquet Amendola Auxiliar Legislativo 

786005482 Ana Carolina De Almeida Cavalcanti Auxiliar Legislativo 

786005578 Gilberto Barbeto Bou Nader Auxiliar Legislativo 

786005594 Wagner Bez Fontana Auxiliar Legislativo 

786002149 Ygor Delfino Da Silva Oficial Administrativo 

786006011 Mayko Ferreira Da Silva Oficial Administrativo 

786006042 Marcus Vinicius Coutinho Figueiredo Oficial Administrativo 

786006429 Filipe De Oliveira Silva Oficial Administrativo 

 
 
 
 
 
 
 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 
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As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para provas de 

mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos referidos cargos. 

Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do presente Concurso quando da utilização dos 

mesmos conteúdos programáticos. 

 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 
Cargo: Adjunto Legislativo 

 
Questão: 02 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “A) “[...] como o obedecer à lei estabelecida por nós para nós mesmos. ” “ pode também ser considerada 
correta, pois, a regência verbal do verbo OBEDECER indica transitividade indireta e estabelece regência com a presença 
obrigatória da preposição a: obedecer a alguém ou obedecer a alguma coisa. O mesmo ocorre com o expresso na 
alternativa “D) “[...] como o obedecer às leis estabelecidas por nós para nós mesmos. ”.” 
Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Evanildo Bechara em sua Moderna Gramática Portuguesa, “o travessão pode substituir vírgulas, 
parênteses, colchetes, para assinalar uma expressão intercalada. ” Não há citação quanto ao sinal de “aspas” para tal 
função, portanto, a alternativa que indica a exceção é a alternativa “A) Aspas. ”. A alternativa “C) Colchetes. ” não pode 
ser assinalada como exceção, conforme requer o enunciado da questão, devido ao explicitado anteriormente.  
Fonte:  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª ed. Ed. Lucerna/ Nova Fronteira.  

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) há uma condição para que o sentido da aplicação do princípio da igualdade nas relações humanas seja 
amplamente compreendido. ” foi considerada correta, pois, no 3º§:  “Também o conceito de igualdade é extremamente 
amplo e pode ser enriquecido por diferentes conteúdos. Tal como ocorreu com a história do direito de liberdade, a 
história do direito à igualdade também se desenvolveu por sucessivos enriquecimentos. Dizer que nas relações humanas 
deve ser aplicado o princípio da igualdade significa muito pouco, se não forem especificados ao menos dois aspectos: 1) 
igualdade em quê? 2) igualdade entre quem? [...] (3º§)” não há determinação quantitativa que a torna incorreta. A 
afirmação diz: “há uma condição”, neste caso, “uma” é artigo indefinido que diz respeito à existência de alguma 
condição. Além do mais, a condição indicada é de que deve haver uma determinada especificação, dentro da qual há 
dois aspectos que foram considerados.   
Fonte: 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª ed. Ed. Lucerna/ Nova Fronteira. 

 KOCH, Ingedore Villaça. ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.  

 Garcia, Othon Moacyr. Comunicação em Prosa Moderna – FGV 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) A liberdade não consiste mais na ausência de leis, mais na presença destas leis desejadas 
individualmente para que o conceito de autonomia seja estabelecido. ” não pode ser considerada correta. De acordo 
com o enunciado, o segmento “Com o conceito de autonomia, a liberdade não consiste mais na ausência de leis, mas 
sim na presença de leis internamente desejadas e internamente estabelecidas. ” (2º§) deveria ter seu sentido original 
preservado além da correção gramatical, o que não ocorre neste caso devido ao fato de que a conjunção adversativa 
“mas” foi substituída por “mais” que pode indicar acréscimo (conjunção) ou aumento, grandeza, comparação (advérbio). 
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A alternativa “B) A ausência de leis – a partir do conceito de autonomia – não é entendida mais como liberdade, a 
liberdade consiste na existência de leis com características específicas. ” foi indicada como correta, a vírgula permanece 
corretamente entre orações justapostas coordenadas.  
Fonte:  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria de Prática. Ed. Atual.  
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) conclusão e tempo. ” foi indicada como correta, pois, os segmentos “portanto, lícitos ou indiferentes. ” 
(1º§) e “quando ‘liberdade’ passou a ser entendida” (2º§) expressam tais ideias de sentido. O segundo segmento é 
introduzido pela conjunção temporal “quando”. O termo “quando” pode ter classificações e indicações diferentes 
quanto ao sentido emprego no contexto como, por exemplo: “quando” advérbio expressa circunstância de tempo; em 
que ocasião. Em frase interrogativa (direta ou indireta) "quando vocês voltam?", como advérbio relativo; em que. 
"trabalho de um tempo quando ainda não havia o computador"; conjunção subordinativa introduz oração subordinada 
adverbial, dando ideia de: tempo: durante o tempo que, no tempo em que; proporção: à medida que, ao passo que; 
condição: se, acaso; concessão: ainda que, apesar de que. Portanto, no segmento destacado, é possível identificar o 
significado temporal: “Na ocasião em que ‘liberdade’ passou a ser entendida”. A alternativa “D) conformidade e 
consequência. ” não pode ser considerada correta de acordo com a argumentação explicitada anteriormente.  
Fonte: 

 O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 Dicionário de Sinônimos e Antônimos – Publifolha 
 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Pronomes pessoais de tratamento: VOSSA EXCELÊNCIA é um pronome pessoal de tratamento usado quando nos 
dirigimos a altas autoridades, como deputados, juízes, Presidente da República, ministros, prefeitos e governadores, 
entre outros. 
Os pronomes de tratamento sempre fazem a concordância de terceira pessoa, embora se refira à segunda. Podendo tal 
concordância ser estabelecida no plural ou do singular. 
 “Vossa Excelência RECEBEU o convite”, e não recebestes. 
“Vossas Excelências PEDIRAM a revisão das provas”, e não pedistes. 
Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda a compreensão dos parâmetros utilizados para a função EXT.TEXTO na ferramenta Microsoft Office 
Excel 2007. Segundo as informações disponibilizadas no assistente de funções da ferramenta em questão, a função é 
utilizada para “retornar os caracteres do meio de uma sequência de caracteres de texto, tendo a posição e o 
comprimento especificados” conforme pode ser observado na imagem abaixo: 
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Conforme pode ser observado são parâmetros dessa função: texto, núm_inicial e núm_caract não constando em 
momento algum o parâmetro núm_final.  
Com base nos argumentos apresentados, o recurso é improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar. 
Fonte: Ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda a utilização da fórmula =SE(NÚM.CARACT(EXT.TEXTO("MINAS GERAIS";2;4))>=4;"ERRO";"OK") em 
uma planilha da ferramenta Microsoft Office Excel 2007, solicitando o valor de retorno da execução da mesma. Para 
uma melhor compreensão, será realizada abaixo um detalhamento dessa execução: 

1. A função =EXT.TEXTO("MINAS GERAIS";2;4) retorna o valor INAS 

2. A função =NÚM.CARACT("INAS") retorna o valor 4 

3. A função =SE(4>=4;"ERRO";"OK") retorna o valor ERRO 

Logo, como se pode observar, o único resultado possível para a fórmula disponibilizada é ERRO. É importante ressaltar 
que apesar de apresentarem em comum a função EXT.TEXTO as questões 18 e 19 são independentes e em momento 
algum no comando das questões foi informado que a conceituação de uma deveria ser utilizada como base para a 
resolução da outra. 
Com base nos argumentos apresentados, o recurso é improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar. 
Fonte: Ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão encontra-se de acordo com o Edital de Concurso Público nº 001/2017 Anexo I, p.19, onde solicita que o 
candidato, que tenha “domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, 
educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas 
vinculações históricas a nível municipal, regional, nacional e internacional. “ O tema abordado na questão trata-se do 
tema política. Portanto, não procede o argumento. 
Fonte: Edital de Concurso Público nº 001/2017   
 
Questão: 25 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Os questionamentos recursais tratam-se da energia maremotriz e sua dependência com o clima. Conforme pesquisas 
em diversas bibliografias, a questão foi anulada, pois existem pesquisas divergentes sobre o tema abordado. 
...” 
Os principais mercados situam-se na América do Norte e Europa. Vantagem é que a geração da energia maremotriz não 
depende do clima, ao contrário de outras fontes energéticas como a energia solar, eólica e hidrelétrica. ” 
... 
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“De qualquer modo, este efeito já existia, o aproveitamento da energia potencial das marés só veio aumentar a 
“travagem” da Terra. Os efeitos climatéricos associados a este efeito não foram até a data muito aprofundados, no 
entanto, qualitativamente, sabe-se que:  

 Diminuiria a velocidade do ciclo térmico terrestre, isto é, períodos diurnos quentes e nocturnos frios;  

 Aumentaria o espaçamento de temperatura entre os dias e as noites, tendo como consequências o aumento dos 
movimentos atmosféricos (tempestades…).” 
.... 
“ A energia maremotriz possui características próprias, que variam enormemente de um projeto para outro, em função 
de suas condições de obtenção: características do local de exploração, sazonalidade e influência das condições de 
tempo e clima, método de exploração (diretamente relacionado com a tecnologia utilizada), entre outras condições. ” 
Fontes:  

 http://www.fragmaq.com.br/blog/doencas-causadas-falta-saneamento-basico/ 

 https://paginas.fe.up.pt/~ee02035/Energia_Mares.pdf 

 http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/4529/1/TCC_Energia%20maremotriz%3A%20impactos%20ambientais%20
e%20viabilidade%20econ%C3%B4mica%20no%20Brasil 

 http://www.wavec.org/content/files/DGGE_relatorio_completo_2004.pdf 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão cuida das espécies de sessões da Câmara, conforme previsto no Regimento interno. O recorrente sustenta 
que a assertiva “A” esteja correta, contudo ela traz a definição de sessão extraordinária e não de sessão solene, nos 
termos do art. 78 da norma. A assertiva “D” corresponde à exata redação do art. 78, inciso I, estando correta, portanto. 
A assertiva “B” é falsa, porque a definição apresentada refere-se à sessão solene e a assertiva “C” é falsa porque as 
sessões ordinárias não são, normativamente, nas segundas-feiras. O recorrente cita o art. 9º, § 10 que, todavia, refere-
se exclusivamente à eleição da Mesa e não às Sessões da Câmara, que são tratadas em Título próprio no Regimento 
interno.  
Isso posto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido.  
Fonte: Regimento interno da Câmara de Nova Friburgo – disponível em: 
http://www.novafriburgo.rj.leg.br/arquivos/regimento/RL2218.pdf 
 
 
 
Cargo: Agente Legislativo 
 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A divisão de qualquer vocábulo, assinalada pelo hífen, em regra se faz pela soletração, e não pelos seus elementos 
constitutivos segundo a etimologia. 
No interior do vocábulo, sempre se conserva na sílaba que a precede a consoante não seguida de vogal: ab-di-car, op-
ção, sub-por, ób- vio etc. 
Não se separam as vogais dos ditongos – crescentes e decrescentes – nem as dos tritongos ; ai-ro-so, sá- bio, sa-guão, 
ób-vio etc.” 
Fonte: Bechara, Evanildo, 1928 – Moderna gramática portuguesa – 37. Ed. ver. e ampl. 14ª reimpr. – Rio de Janeiro: 
Lucerna, 2004. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta para essa questão é a alternativa B, enfatizada pela seguinte passagem: “O trabalho do aluno, como o 
trabalho de qualquer pessoa – como este texto que vocês estão lendo – deve refletir seu pensamento e suas emoções. 
Ou seja: o trabalhão deve ser eminentemente pessoal.” 
A alternativa A é errada, pois cópias de trabalhos escolares sempre existiu como é afirmado no texto:“ Em primeiro 
lugar, precisamos nos dar conta de que, como foi dito, copiar os alunos sempre copiaram, só que antes faziam isto à 
mão.” 
A alternativa C é desmentida também com a passagem do texto; “A internet subverteu totalmente a milenar ideia de 

http://www.fragmaq.com.br/blog/doencas-causadas-falta-saneamento-basico/
https://paginas.fe.up.pt/~ee02035/Energia_Mares.pdf
http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/4529/1/TCC_Energia%20maremotriz%3A%20impactos%20ambientais%20e%20viabilidade%20econ%C3%B4mica%20no%20Brasil
http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/4529/1/TCC_Energia%20maremotriz%3A%20impactos%20ambientais%20e%20viabilidade%20econ%C3%B4mica%20no%20Brasil
http://www.wavec.org/content/files/DGGE_relatorio_completo_2004.pdf
http://www.novafriburgo.rj.leg.br/arquivos/regimento/RL2218.pdf
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que os mais velhos detêm o conhecimento. Agora, são eles que têm de aprender com os jovens, e não o contrário.” 
E por fim, a alternativa D também pode ser entendida como errada com a seguinte passagem: “Por causa disso, surgiu 
uma nova especialidade, a detecção de fraudes, um método que conta até com um programa de computador, o 
Turnitin, capaz de identificar a cópia.” O programa apenas detecta a fraude, não extingue o hábito. 
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A   presente   questão   foi   elaborada   em   conformidade   com   o   conteúdo programático proposto no   edital   do   
concurso, especificamente   no   item "...Noções da planilha de cálculo MS-Excel".  Ainda   sobre   a   versão utilizada 
(MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007), cabe informar que esse é um produto oficial da suíte disponibilizada pela MICROSFT e 
está contida dentro do item "Noções da planilha de cálculo MS-Excel" abordado no edital do concurso. 
Com base nos argumentos apresentados, o recurso é improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar. 
Fonte: Ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A partir do dia 1º de janeiro de 2016, entrou em vigor a Agenda 2030 da ONU. Composta de 17 objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável estabelecem objetivos e metas a serem alcançados em 15 anos. Nas negociações da 
agenda, o Brasil comprometeu-se em até 2030, garantir a todos o acesso universal a preços acessíveis, à água potável e 
segura, ao saneamento e à higiene. 
Fonte: Geografia e Conhecimento Prático – Economia Sustentável. Ano 8. Ed. 68. Out/Nov. 2016. 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não somos capazes de encontrar respostas para todas as nossas perguntas ou garantir as condições climáticas 
desejáveis no futuro, mas também não podemos ficar parados e ignorar as nossas responsabilidades como agentes 
humanos do planeta Terra. 

Fonte: Geografia e Conhecimento Prático – Economia Sustentável. Ano 8. Ed. 68. Out/Nov. 2016. 
 
Questão: 35 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões apresentadas para o recurso se referem a outra questão, especificamente a 38. E mesmo em relação a ela 
deveria ser julgado improcedente, pois a resposta indicada como correta é a mesma indicada pelo recorrente.  
Fonte: edital e MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 8ª ed. rev. atual e ampl. Niterói: Editora Impetus, 2014, p. 
64. 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta a ausência de conteúdo programático porque, embora “a alternativa constante no gabarito possa ser 
apontada como correta”, “a questão deve ser eliminada, por extrapolar o edital”. Argumenta-se que o autor e a obra 
citados no enunciado da questão não fazem parte “do manual de redação da Presidência da República”. 
A obra referida, editada pela Nova Fronteira (a mesma do Novo Dicionário Aurélio), foi impressa para a editora carioca 
em agosto de 1995, já em sua 15ª. impressão e em 13ª. edição. Quanto a João Luiz Ney, trata-se de renomado 
especialista e autor de vários trabalhos na área. O seu “Prontuário de Redação Oficial” é por isto considerada obra 
clássica de consulta. 
A improcedência na sustentação de ausência de conteúdo programático é, aliás, admitida pelo próprio recorrente, ao 
reconhecer que o edital prevê “Redação Oficial”. 
Fonte: No caso específico, a própria obra citada no enunciado da questão. 
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Cargo: Almoxarife 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo programático utilizado para elaboração desta questão foi “Interpretação de texto”, conteúdo no qual estão 
incluídos todos os aspectos textuais que um texto possa apresentar. A alternativa “B) argumentativo, isto é, apresenta e 
defende um ponto de vista por meio de argumentos tendo como objetivo convencer e persuadir. ” foi indicada como 
correta, pois, “quem argumenta tem como objetivo convencer e persuadir. ”   
Fonte:  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 SAVIOLI, Francisco Platão. FIORIN, José L. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1995. 

 KOCH, I. G. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1989. 

 ______. A inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 1992. 

 ______. Argumentação e linguagem. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1987. 

 ______. As tramas do texto. São Paulo: Contexto, 2014. 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o “Manual de Redação da Presidência da República” é possível identificar a seguinte orientação 
“Apresentamos, a seguir, lista de expressões cujo uso ou repetição deve ser evitado, indicando com que sentido devem 
ser empregadas e sugerindo alternativas vocabulares a palavras que costumam constar com excesso dos expedientes 
oficiais. 
 À medida que/na medida em que, À medida que (locução proporcional) – à proporção que, ao passo que, conforme: Os 
preços deveriam diminuir à medida que diminui a procura. Na medida em que (locução causal) – pelo fato de que, uma 
vez que: Na medida em que se esgotaram as possibilidades de negociação, o projeto foi integralmente vetado. Evite os 
cruzamentos – bisonhos, canhestros – *à medida em que, *na medida que.... Assim, apenas os cruzamentos citados não 
são recomendáveis. A alternativa “D) E, E, R, E, R.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão “baseando-se 
em” tem seu uso indicado em “ ‘A partir de’ deve ser empregado preferencialmente no sentido temporal: A cobrança do 
imposto entra em vigor a partir do início do próximo ano. Evite repeti-la com o sentido de ‘com base em’, preferindo 
considerando, tomando-se por base, fundando-se em, baseando-se em. 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda a utilização de função em planilhas produzidas na ferramenta Microsoft Office Excel 2007 com o 
objetivo de “arredondar um número para cima afastando-o de zero”. Segundo as informações disponibilizadas no 
assistente de funções da ferramenta em questão, apenas a função ARREDONDAR.PARA.CIMA apresenta essa 
funcionalidade conforme pode ser observado na imagem abaixo: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm
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As funções apresentadas nas alternativas de respostas possuem as seguintes funcionalidades: 

 INT: arredondar um número para baixo até o número inteiro mais próximo; 

 ARRED: arredondar um número até uma quantidade especificada de dígitos; 

 ARREDMULTB: não existe. O nome correto é ARREDMULTB.MAT 

Com base nos argumentos apresentados, o recurso é improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar. 
Fonte: Ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Grande Expediente é destinado ao livre pronunciamento dos vereadores. É o que dispõe o Regimento Interno da 
Câmara, portanto, é a finalidade daquela parte da sessão. Assim, em que pese haver procedimentos para a realização e 
cumprimento do seu propósito, como a inscrição e o tempo limite, a finalidade regimental do Grande Expediente é o 
livre pronunciamento dos vereadores, que podem discorrer sobre qualquer tema de seu interesse.  
Ratifica-se, portanto, o gabarito original. 
Fonte: Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Friburgo/RJ.   
 
 
Cargo: Assessor de Comunicação Social 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O título do texto “Liberdade e igualdade” apresenta o emprego da conjunção “e” indicando soma entre dois 
substantivos “liberdade” e “igualdade”. O mesmo ocorre na frase apresentada na alternativa indicada como correta “D) 
Nosso trabalho consiste em realizar a verificação e manutenção de todos os equipamentos. ”. Aqui ocorre a soma entre 
dois substantivos “verificação” e “manutenção”. A alternativa “C) A prática na direção de veículos automotores torna tal 
atividade fácil, e exige atenção. ” não pode ser indicada como correta, pois, seu valor é adversativo.  
Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 02 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “A) “[...] como o obedecer à lei estabelecida por nós para nós mesmos. ” “ pode também ser considerada 
correta, pois, a regência verbal do verbo OBEDECER indica transitividade indireta e estabelece regência com a presença 
obrigatória da preposição a: obedecer a alguém ou obedecer a alguma coisa. O mesmo ocorre com o expresso na 
alternativa “D) “[...] como o obedecer às leis estabelecidas por nós para nós mesmos. ”.” 
Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) “O significado tradicional de liberdade – aquele a partir do qual se falava de uma liberdade de culto, 
[...]”” foi indicada como correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “No 1º§ do texto, ocorre o emprego de 
estratégias de referenciação textual, exemplificadas pelos termos destacados em:” é possível verificar que seu objeto diz 
respeito às estratégias de referenciação. “Na construção dos referentes textuais, estão envolvidas as seguintes 
estratégias de referenciação: introdução (construção), retomada (manutenção) e desfocalização. ” Os termos grifados 
na alternativa B tratam de uma retomada, ou seja, um “objeto” já presente no texto é reativado por meio de uma forma 
referencial, de modo que o objeto de discurso permaneça em foco. A alternativa “D) “[...] – era aquele relacionado à 
faculdade de se fazer ou não fazer determinadas coisas não impedido por normas vinculantes; [...]” não pode ser 
considerada correta, pois, o segundo termo não acompanha o emprego observado no primeiro de retomada do objeto 
do discurso.  
Fonte: KOCH, Ingedore Villaça. ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
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Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Evanildo Bechara em sua Moderna Gramática Portuguesa, “o travessão pode substituir vírgulas, 
parênteses, colchetes, para assinalar uma expressão intercalada. ” Não há citação quanto ao sinal de “aspas” para tal 
função, portanto, a alternativa que indica a exceção é a alternativa “A) Aspas. ”. A alternativa “C) Colchetes. ” não pode 
ser assinalada como exceção, conforme requer o enunciado da questão, devido ao explicitado anteriormente.  
Fonte: 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª ed. Ed. Lucerna/ Nova Fronteira.  
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) há uma condição para que o sentido da aplicação do princípio da igualdade nas relações humanas seja 
amplamente compreendido. ” foi considerada correta, pois, no 3º§:  “Também o conceito de igualdade é extremamente 
amplo e pode ser enriquecido por diferentes conteúdos. Tal como ocorreu com a história do direito de liberdade, a 
história do direito à igualdade também se desenvolveu por sucessivos enriquecimentos. Dizer que nas relações humanas 
deve ser aplicado o princípio da igualdade significa muito pouco, se não forem especificados ao menos dois aspectos: 1) 
igualdade em quê? 2) igualdade entre quem? [...] (3º§)” não há determinação quantitativa que a torna incorreta. A 
afirmação diz: “há uma condição”, neste caso, “uma” é artigo indefinido que diz respeito à existência de alguma 
condição. Além do mais, a condição indicada é de que deve haver uma determinada especificação, dentro da qual há 
dois aspectos que foram considerados.   
Fonte: 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª ed. Ed. Lucerna/ Nova Fronteira. 

 KOCH, Ingedore Villaça. ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.  

 Garcia, Othon Moacyr. Comunicação em Prosa Moderna – FGV 
 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) justificativa de que o desenvolvimento das ideias e informações trazidas ao texto não admitem 
qualquer tipo de síntese tendo em vista o não comprometimento do seu entendimento. ” não pode ser considerada 
correta, pois, de acordo com o trecho do texto: “Com relação à segunda pergunta, “igualdade entre quem”?, a 
Declaração responde que, no que se refere aos direitos fundamentais, todos os seres humanos são iguais, ou seja, 
responde afirmando uma igualdade entre todos, e não apenas entre os pertencentes a esta ou àquela categoria. Isto 
significa que, em relação aos direitos fundamentais enumerados na declaração, todos os seres humanos devem ser 
considerados pertencentes à mesma categoria. Como tenhamos chegado ao reconhecimento de que os seres 
humanos, todos os seres humanos, pertencem à mesma categoria em relação aos direitos fundamentais cada vez 
mais amplos, não pode ser nem de longe resumido. Podemos dizer, contudo, em linhas gerais, que esse ponto de 
chegada é a conclusão de um processo histórico de sucessivas equiparações diferentes, ou seja, de sucessivas 
eliminações de discriminações entre indivíduos, que fez desaparecer pouco a pouco categorias parciais discriminantes 
absorvendo-as em uma categoria geral unificadora. [...] A igualdade entre todos os seres humanos em relação aos 
direitos fundamentais é o resultado de um processo de gradual eliminação de discriminações, e portanto de unificação 
daquilo que ia sendo reconhecido como idêntico: uma natureza comum do homem acima de qualquer diferença de 
sexo, raça, religião, etc.” é possível verificar que não há uma justificativa relacionada ao fato de que tais ideias possam 
ser sintetizadas ou não. O uso da conjunção “portanto” conclusiva introduz conclusão de um raciocínio ou exposição de 
motivos anterior; assim como as expressões: logo, por conseguinte, consequentemente, por isso, assim sendo, desse 
modo, pois. O trecho do parágrafo grifado anteriormente não diz respeito ao desenvolvimento das ideias e informações 
trazidas ao texto, ou seja, ao longo do texto; não é a mesma referência feita no trecho destacado, grifado.  
Fonte: 

 O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
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Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) A liberdade não consiste mais na ausência de leis, mais na presença destas leis desejadas 
individualmente para que o conceito de autonomia seja estabelecido. ” não pode ser considerada correta. De acordo 
com o enunciado, o segmento “Com o conceito de autonomia, a liberdade não consiste mais na ausência de leis, mas 
sim na presença de leis internamente desejadas e internamente estabelecidas. ” (2º§) deveria ter seu sentido original 
preservado além da correção gramatical, o que não ocorre neste caso devido ao fato de que a conjunção adversativa 
“mas” foi substituída por “mais” que pode indicar acréscimo (conjunção) ou aumento, grandeza, comparação (advérbio). 
A alternativa “B) A ausência de leis – a partir do conceito de autonomia – não é entendida mais como liberdade, a 
liberdade consiste na existência de leis com características específicas. ” foi indicada como correta, a vírgula permanece 
corretamente entre orações justapostas coordenadas.  
Fonte:  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria de Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) conclusão e tempo. ” foi indicada como correta, pois, os segmentos “portanto, lícitos ou indiferentes. ” 
(1º§) e “quando ‘liberdade’ passou a ser entendida” (2º§) expressam tais ideias de sentido. O segundo segmento é 
introduzido pela conjunção temporal “quando”. O termo “quando” pode ter classificações e indicações diferentes 
quanto ao sentido emprego no contexto como, por exemplo: “quando” advérbio expressa circunstância de tempo; em 
que ocasião. Em frase interrogativa (direta ou indireta) "quando vocês voltam?", como advérbio relativo; em que. 
"trabalho de um tempo quando ainda não havia o computador"; conjunção subordinativa introduz oração subordinada 
adverbial, dando ideia de: tempo: durante o tempo que, no tempo em que; proporção: à medida que, ao passo que; 
condição: se, acaso; concessão: ainda que, apesar de que. Portanto, no segmento destacado, é possível identificar o 
significado temporal: “Na ocasião em que ‘liberdade’ passou a ser entendida”. A alternativa “D) conformidade e 
consequência. ” não pode ser considerada correta de acordo com a argumentação explicitada anteriormente.  
Fonte: 

 O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 Dicionário de Sinônimos e Antônimos – Publifolha 

  
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Pronomes pessoais de tratamento: VOSSA EXCELÊNCIA é um pronome pessoal de tratamento usado quando nos 
dirigimos a altas autoridades, como deputados, juízes, Presidente da República, ministros, prefeitos e governadores, 
entre outros. 
Os pronomes de tratamento sempre fazem a concordância de terceira pessoa, embora se refira à segunda. Podendo tal 
concordância ser estabelecida no plural ou do singular. 
 “Vossa Excelência RECEBEU o convite”, e não recebestes. 
“Vossas Excelências PEDIRAM a revisão das provas”, e não pedistes. 
Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda os conhecimentos sobre teclas de atalho na ferramenta Microsoft Office Word 2007 na sua 
configuração padrão. Abaixo serão analisadas as três assertivas apresentadas na questão: 

I. Ctrl+Q é utilizado para acionar o comando refazer. 

O item está incorreto, pois o atalho é utilizado para alinhar à esquerda. 
II. Ctrl+A é utilizado para selecionar todo o conteúdo de um documento. 

O item está incorreto, pois o atalho é utilizado para abrir um documento. 
III. Ctrl+L é utilizado para exibir a caixa de diálogo de localizar conteúdos em um documento. 



 

12 

 

O item está correto, pois apresenta uma ação que condiz com a que foi apresentada para o comando. 
Com base nos argumentos apresentados, o recurso é improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar. 
Fonte: http://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/07/todos-os-atalhos-para-microsoft-word.html 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Os questionamentos recursais tratam-se da energia maremotriz e sua dependência com o clima. Conforme pesquisas 
em diversas bibliografias, a banca anulou a questão, pois existem pesquisas divergentes sobre o tema abordado. 
...” 
Os principais mercados situam-se na América do Norte e Europa. Vantagem é que a geração da energia maremotriz não 
depende do clima, ao contrário de outras fontes energéticas como a energia solar, eólica e hidrelétrica.” 
 
“De qualquer modo, este efeito já existia, o aproveitamento da energia potencial das marés só veio aumentar a 
“travagem” da Terra. Os efeitos climatéricos associados a este efeito não foram até a data muito aprofundados, no 
entanto, qualitativamente, sabe-se que:  

 Diminuiria a velocidade do ciclo térmico terrestre, isto é, períodos diurnos quentes e nocturnos frios;  

 Aumentaria o espaçamento de temperatura entre os dias e as noites, tendo como consequências o aumento dos 
movimentos atmosféricos (tempestades…).” 
.... 
“ A energia maremotriz possui características próprias, que variam enormemente de um projeto para outro, em função 
de suas condições de obtenção: características do local de exploração, sazonalidade e influência das condições de 
tempo e clima, método de exploração (diretamente relacionado com a tecnologia utilizada), entre outras condições. ” 
Fontes:  

 http://www.fragmaq.com.br/blog/doencas-causadas-falta-saneamento-basico/ 

 https://paginas.fe.up.pt/~ee02035/Energia_Mares.pdf 

 http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/4529/1/TCC_Energia%20maremotriz%3A%20impactos%20ambientais%20
e%20viabilidade%20econ%C3%B4mica%20no%20Brasil 

 http://www.wavec.org/content/files/DGGE_relatorio_completo_2004.pdf 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a questão não oferece resposta. Contudo, o prazo regular para a expedição de certidões está 
previsto no art. 55 da Lei Orgânica, como segue: “Art. 55 – A Prefeitura, a Câmara, Autarquias, Empresas Públicas e 
Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público são obrigadas as fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo 
de quinze dias, certidões dos atos, e decisões, desde que requeridas para fim de direito determinado, sob pena de 
responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição No mesmo prazo deverão atender às 
requisições judiciais se outro não for fixado pelo juiz.” 
Isso posto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido. 
Fonte: Lei Orgânica do Município de Nova Friburgo – disponível em: 
http://www.novafriburgo.rj.leg.br/arquivos/lei_organica/PDF-6910.pdf 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a questão não oferece resposta. Contudo, a hipótese de recusa do Presidente da Câmara em 
assumir o encargo de chefe do Executivo, quando do impedimento do Prefeito e do Vice encontra previsão no art. 105 
da Lei Orgânica, como segue: “Art. 105. Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância do cargo, 
assumirá a administração municipal o Presidente da Câmara. Parágrafo único: A recusa do Presidente da Câmara, por 
qualquer motivo, a assumir o cargo de Prefeito, importará em automática renúncia à sua função de dirigente do 
Legislativo, ensejando, assim, a eleição de outro membro para ocupar, como Presidente da Câmara, a chefia do Poder 
Executivo.” Veja-se que, nesta hipótese, será realizada eleição para “Presidente da Câmara”, o que tornam falsas as 
assertivas “B”, “C” e “D”.  
Isso posto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido. 
Fonte: Lei Orgânica do Município de Nova Friburgo – disponível em: 
http://www.novafriburgo.rj.leg.br/arquivos/lei_organica/PDF-6910.pdf 
 

http://www.fragmaq.com.br/blog/doencas-causadas-falta-saneamento-basico/
https://paginas.fe.up.pt/~ee02035/Energia_Mares.pdf
http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/4529/1/TCC_Energia%20maremotriz%3A%20impactos%20ambientais%20e%20viabilidade%20econ%C3%B4mica%20no%20Brasil
http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/4529/1/TCC_Energia%20maremotriz%3A%20impactos%20ambientais%20e%20viabilidade%20econ%C3%B4mica%20no%20Brasil
http://www.wavec.org/content/files/DGGE_relatorio_completo_2004.pdf
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Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a questão oferece mais de uma resposta, apontado que a assertiva “B” também é uma 
penalidade pela prática de improbidade administrativa, contudo, deve se atentar para os conceitos de “exoneração” e 
“demissão”. A exoneração é o mero desligamento do cargo, isto é, corresponde a um desligamento sem justa causa. 
Ocorre que, no caso de improbidade administrativa, infração grave, a lei prevê a “demissão” do agente, isto é, a perda 
do cargo com caráter punitivo. 
Isso posto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido. 
Fonte: Lei Orgânica do Município de Nova Friburgo – disponível em: 
http://www.novafriburgo.rj.leg.br/arquivos/lei_organica/PDF-6910.pdf 
 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso apresenta valiosa pesquisa a respeito das atividades de Marketing, na argumentação que visa anular a 
questão por falta de uma resposta correta. 
Mas não é possível admitir a subordinação da Comunicação Social a uma área de Marketing, mesmo em empresas 
privadas, muito menos na nomenclatura de uma instituição pública, uma Prefeitura municipal ou quaisquer órgãos do 
Poder Executivo, em seus vários níveis. As ferramentas mercadológicas, dentro de uma estratégia de venda de produtos 
e serviços, não podem prevalecer sobre o interesse público e os direitos constitucionais de cidadania. 
A coisa pública (“res publica”) é que prevalece, em uma República Federativa como o Brasil. A Constituição brasileira de 
1988 garante pleno direito à informação, como prerrogativa básica do cidadão e da sociedade. E a área de Comunicação 
Social, não a de Marketing, é a via natural do fluxo de informações, subordinado apenas ao princípio fundamental do 
interesse público. 
Fonte: A regulamentação das atividades profissionais de Publicidade, Jornalismo e Relações Pública; a Constituição de 
1988; as normas administrativas públicas que regem a área de Comunicação Social, entre outras. 
 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento é a ausência de conteúdo programático, isto é, não citado no Edital do concurso. 
O recurso, na sequência da argumentação, indica a justificativa maior para determinar a improcedência: “Apenas a 
Constituição Federal, dentre as alternativas, constava do Edital”.  
Esta citação basta. Afinal, a Constituição brasileira de 1988 tem o seu Capítulo V (dos artigos 220 a 224) dedicado à 
Comunicação Social. Criou inclusive um permanente Conselho de Comunicação Social (ver lei 8389,de 1991), como 
órgão auxiliar ao Congresso Nacional, isto é, do Poder Legislativo. Isto, para não citar diversos artigos do Título I (Dos 
princípios fundamentais), referentes à cidadania e, por exemplo, o acesso à informação (Capítulo I, XIV) e a defesa do 
consumidor e leis subseqüentes (Capítulo I, XXXII). 
Fonte: Parecem desnecessárias outras, além da própria Constituição brasileira, a nossa Carta Magna. 
 
 
Cargo: Assistente Legislativo 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo programático utilizado para elaboração desta questão foi “Interpretação de texto”, conteúdo no qual estão 
incluídos todos os aspectos textuais que um texto possa apresentar. A alternativa “B) argumentativo, isto é, apresenta e 
defende um ponto de vista por meio de argumentos tendo como objetivo convencer e persuadir. ” foi indicada como 
correta, pois, “quem argumenta tem como objetivo convencer e persuadir. ”   
Fonte:  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 SAVIOLI, Francisco Platão. FIORIN, José L. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1995. 

 KOCH, I. G. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1989. 

 ______. A inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 1992. 

 ______. Argumentação e linguagem. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1987. 

 ______. As tramas do texto. São Paulo: Contexto, 2014. 
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Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo programático utilizado para elaboração desta questão foi “Interpretação de texto”, conteúdo no qual estão 
incluídos todos os aspectos textuais que um texto possa apresentar. 
Fonte:  

 SAVIOLI, Francisco Platão. FIORIN, José L. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1995. 

 KOCH, I. G. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1989. 

 ______. A inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 1992. 

 ______. Argumentação e linguagem. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1987. 
______. As tramas do texto. São Paulo: Contexto, 2014. 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o “Manual de Redação da Presidência da República” é possível identificar a seguinte orientação 
“Apresentamos, a seguir, lista de expressões cujo uso ou repetição deve ser evitado, indicando com que sentido devem 
ser empregadas e sugerindo alternativas vocabulares a palavras que costumam constar com excesso dos expedientes 
oficiais. 
À medida que/na medida em que, À medida que (locução proporcional) – à proporção que, ao passo que, conforme: Os 
preços deveriam diminuir à medida que diminui a procura. Na medida em que (locução causal) – pelo fato de que, uma 
vez que: Na medida em que se esgotaram as possibilidades de negociação, o projeto foi integralmente vetado. Evite os 
cruzamentos – bisonhos, canhestros – *à medida em que, *na medida que.... Assim, apenas os cruzamentos citados não 
são recomendáveis. A alternativa “D) E, E, R, E, R.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão “baseando-se 
em” tem seu uso indicado em “ ‘A partir de’ deve ser empregado preferencialmente no sentido temporal: A cobrança do 
imposto entra em vigor a partir do início do próximo ano. Evite repeti-la com o sentido de ‘com base em’, preferindo 
considerando, tomando-se por base, fundando-se em, baseando-se em. 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda os conhecimentos sobre teclas de atalho na ferramenta Microsoft Office Word 2007 na sua 
configuração padrão. Abaixo serão analisadas as três assertivas apresentadas na questão: 

I. Ctrl+Q é utilizado para acionar o comando refazer. 

O item está incorreto, pois o atalho é utilizado para alinhar à esquerda. 
II. Ctrl+A é utilizado para selecionar todo o conteúdo de um documento. 

O item está incorreto, pois o atalho é utilizado para abrir um documento. 
III. Ctrl+L é utilizado para exibir a caixa de diálogo de localizar conteúdos em um documento. 

O item está correto, pois apresenta uma ação que condiz com a que foi apresentada para o comando. 
Com base nos argumentos apresentados, o recurso é improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar. 
Fonte: http://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/07/todos-os-atalhos-para-microsoft-word.html 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra D. Donald Trump é representante do Partido Republicano e em relação às eleições, assim 
como no Brasil, a duração do mandato para presidente é de quatro anos, com direito a uma disputa para a reeleição. 
Também é similar a rotina de votação: no dia das eleições, os eleitores vão às urnas e votam no candidato de sua 
escolha, de modo secreto. No entanto, o voto não é creditado diretamente ao candidato. Isso ocorre porque, nos 
Estados Unidos, a eleição é indireta, ou seja, os candidatos não são eleitos diretamente pelo povo, como no Brasil, e sim 
por um colégio eleitoral. Os votos dos eleitores de cada estado (ainda que dados para candidatos específicos) servem 
para eleger delegados no Colégio Eleitoral. São estes os responsáveis pela escolha final do futuro presidente. 
Fonte: 

 http://g1.globo.com/mundo/eleicoes-nos-eua/2016/noticia/2016/11/conheca-donald-trump-o-presidente-
eleito-dos-estados-unidos.html 

 http://guiadoestudante.abril.com.br/curso-enem-play/ponto-de-vista-retrospectivaperspectiva/ 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm
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 https://brasil.elpais.com/brasil/2016/02/01/internacional/1454346117_755036.html 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2016-11/eleicoes-nos-estados-unidos-ocorrem-por-meio-
de-delegados-entenda 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a questão não oferece resposta. A questão cuida da estabilidade conferida aos servidores 
efetivos, cujo ingresso tenha decorrido de aprovação em concurso público, nos termos do art. 44 da Lei Orgânica do 
Município de Nova Friburgo. A assertiva “A” é falsa porque o servidor estável submete-se às avaliações periódicas de 
desempenho, conforme dispõe o art. 44, §1º, III. A assertiva “B” é falsa, pois a punição pela prática de infração, 
denominada “demissão”, independe da condição de estabilidade do servidor. A Assertiva “C” é falsa, porque o servidor 
não é “exonerado” por sentença judicial. A exoneração é o desligamento de caráter não punitivo. Ela ocorre a pedido ou 
por excesso de despesa de pessoal ou por reprovação nas avaliações periódicas de desempenho. A Assertiva “D” é 
verdadeira, pois o art. 44, §2º prevê o direito de reintegração quando invalidada a demissão do servidor estável. 
Isso posto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido  
Fonte: Lei Orgânica do Município de Nova Friburgo – disponível em: 
http://www.novafriburgo.rj.leg.br/arquivos/lei_organica/PDF-6910.pdf 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a questão não oferece resposta. A questão cuida dos casos em que um servidor efetivo 
(concursado) no Município de Nova Friburgo, possa se afastar do cargo efetivo para desempenho de mandato político, 
nos termos do art. 45 da Lei Orgânica do Município de Nova Friburgo. No caso apresentado, “Pedro” é eleito prefeito. A 
assertiva “A” é verdadeira porque o servidor eleito para o mandato de prefeito tem direito ao afastamento e  pode 
optar por sua remuneração em vez do subsídio de agente político, conforme art. 45, II. A assertiva “B” é falsa, pois a Lei 
Orgânica (e a Constituição Federal) não podem proibir o servidor de concorrer a qualquer pleito político. A Assertiva “C” 
é falsa, porque não há conflito de interesses, especialmente porque o servidor fica afastado do exercício do cargo 
efetivo no período. A assertiva “D” é falsa, porque não há necessidade de exoneração, já que a norma prevê o direito de 
afastamento.  
Isso posto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido 
Fonte: Lei Orgânica do Município de Nova Friburgo – disponível em: 
http://www.novafriburgo.rj.leg.br/arquivos/lei_organica/PDF-6910.pdf 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais solicitam a anulação da questão por entender que a mesma extrapola o conteúdo programático do 
certame, uma vez que a questão trata de estilística, que é um ramo estudado na matéria de português, dentre outras 
argumentações. Ocorre que a questão está ligada às regras de correspondência/redação oficial, o que no seu cerne 
contempla necessariamente o entendimento de regras gramaticais da Língua Portuguesa, como pode ser observado na 
literatura fonte da questão, o que a coloca totalmente em linha com o conteúdo programático deste certame. Portanto, 
improcedente o recurso. 
Fonte: Medeiros, João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação criativa. 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2001; p. 
354. 

 
 
Cargo: Auditor de Controle Interno 
 
Questão: 02 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “A) “[...] como o obedecer à lei estabelecida por nós para nós mesmos. ” “ pode também ser considerada 
correta, pois, a regência verbal do verbo OBEDECER indica transitividade indireta e estabelece regência com a presença 
obrigatória da preposição a: obedecer a alguém ou obedecer a alguma coisa. O mesmo ocorre com o expresso na 
alternativa “D) “[...] como o obedecer às leis estabelecidas por nós para nós mesmos. ”.” 
Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 

http://www.novafriburgo.rj.leg.br/arquivos/lei_organica/PDF-6910.pdf


 

16 

 

Questão: 04 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não correspondem à questão mencionada. 
Fonte: Prova aplicada.  
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) Como o obedecer a leis = como o obedecê-las” não pode ser considerada correta, pois, “obedecê-lo” (e 
variantes) é construção errada sempre. Obedecer-lhe é correto quando o complemento do verbo obedecer (objeto 
indireto) é representado por pessoa: - Acima de tudo, ela obedece aos pais = Ela obedece-lhes. Obedecer a ele é correto 
quando o complemento do verbo obedecer (objeto indireto) é representado por coisa ou pessoa: 
- Acima de tudo, ela obedece ao regulamento interno = Ela obedece a ele. 
Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Pronomes pessoais de tratamento: VOSSA EXCELÊNCIA é um pronome pessoal de tratamento usado quando nos 
dirigimos a altas autoridades, como deputados, juízes, Presidente da República, ministros, prefeitos e governadores, 
entre outros. 
Os pronomes de tratamento sempre fazem a concordância de terceira pessoa, embora se refira à segunda. Podendo tal 
concordância ser estabelecida no plural ou do singular. 
 “Vossa Excelência RECEBEU o convite”, e não recebestes. 
“Vossas Excelências PEDIRAM a revisão das provas”, e não pedistes. 
Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 
Questão: 25 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Os questionamentos recursais tratam-se da energia maremotriz e sua dependência com o clima. Conforme pesquisas 
em diversas bibliografias, a banca anulou a questão, pois existem pesquisas divergentes sobre o tema abordado. 
...” 
Os principais mercados situam-se na América do Norte e Europa. Vantagem é que a geração da energia maremotriz não 
depende do clima, ao contrário de outras fontes energéticas como a energia solar, eólica e hidrelétrica.” 
... 
“De qualquer modo, este efeito já existia, o aproveitamento da energia potencial das marés só veio aumentar a 
“travagem” da Terra. Os efeitos climatéricos associados a este efeito não foram até a data muito aprofundados, no 
entanto, qualitativamente, sabe-se que:  

 Diminuiria a velocidade do ciclo térmico terrestre, isto é, períodos diurnos quentes e nocturnos frios;  

 Aumentaria o espaçamento de temperatura entre os dias e as noites, tendo como consequências o aumento dos 
movimentos atmosféricos (tempestades…).” 
.... 
“ A energia maremotriz possui características próprias, que variam enormemente de um projeto para outro, em função 
de suas condições de obtenção: características do local de exploração, sazonalidade e influência das condições de 
tempo e clima, método de exploração (diretamente relacionado com a tecnologia utilizada), entre outras condições. ” 
Fontes:  

 http://www.fragmaq.com.br/blog/doencas-causadas-falta-saneamento-basico/ 

 https://paginas.fe.up.pt/~ee02035/Energia_Mares.pdf 

 http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/4529/1/TCC_Energia%20maremotriz%3A%20impactos%20ambientais%20
e%20viabilidade%20econ%C3%B4mica%20no%20Brasil 

 http://www.wavec.org/content/files/DGGE_relatorio_completo_2004.pdf 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão cuida das espécies de sessões da Câmara, conforme previsto no Regimento interno. O recorrente sustenta 
que a assertiva “A” esteja correta, contudo ela traz a definição de sessão extraordinária e não de sessão solene, nos 
termos do art. 78 da norma. A assertiva “D” corresponde à exata redação do art. 78, inciso I, estando correta, portanto. 

http://www.fragmaq.com.br/blog/doencas-causadas-falta-saneamento-basico/
https://paginas.fe.up.pt/~ee02035/Energia_Mares.pdf
http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/4529/1/TCC_Energia%20maremotriz%3A%20impactos%20ambientais%20e%20viabilidade%20econ%C3%B4mica%20no%20Brasil
http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/4529/1/TCC_Energia%20maremotriz%3A%20impactos%20ambientais%20e%20viabilidade%20econ%C3%B4mica%20no%20Brasil
http://www.wavec.org/content/files/DGGE_relatorio_completo_2004.pdf
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A assertiva “B” é falsa, porque a definição apresentada refere-se à sessão solene e a assertiva “C” é falsa porque as 
sessões ordinárias não são, normativamente, nas segundas-feiras. O recorrente cita o art. 9º, § 10 que, todavia, refere-
se exclusivamente à eleição da Mesa e não às Sessões da Câmara, que são tratadas em Título próprio no Regimento 
interno.  
Isso posto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido.  
Fonte: Regimento interno da Câmara de Nova Friburgo – disponível em: 
http://www.novafriburgo.rj.leg.br/arquivos/regimento/RL2218.pdf 
 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O objetivo geral da auditoria operacional com o staff da administração é assessorar no desempenho de suas funções e 
responsabilidades, de acordo com o planejamento e com o programa de trabalho, avaliando se a organização, o 
departamento, as atividades, os sistemas, os controles, as funções ou as operações estão atingindo os objetivos da 
empresa ou da organização.  
Ratifica-se, portanto, o gabarito original. 
Fonte: Contabilidade Pública – Uma Abordagem da Administração Financeira Pública – Editora Atlas 
 
Questão: 48 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta mais de uma resposta correta, considerando o disposto na Lei 4.320/64, que estabelece:  
“Art. 35: Pertencem ao exercício financeiro: I –as receitas nele arrecadadas; II – as despesas nele legalmente 
empenhadas.” 
Portanto, o regime de competência não registra apenas a despesa.  
A questão foi anulada. 
Fonte: Contabilidade Pública – Uma Abordagem da Administração Financeira Pública – Editora Atlas 
 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A NBC P 1 – NORMAS PROFISSIONAIS DE AUDITOR INDEPENDENTE dispõe: 
1.2.1 – O auditor deve ser independente, não podendo deixar-se influenciar por fatores estranhos, por preconceitos ou 
quaisquer outros elementos materiais ou afetivos que resultem perda, efetiva ou aparente, de sua independência. 
1.2.2 – Está impedido de executar trabalho de auditoria independente, o auditor que tenha tido, no período a que se 
refere a auditoria ou durante a execução dos serviços, em relação à entidade auditada, suas coligadas, controladas, 
controladoras ou integrantes do mesmo grupo econômico: 
a) vínculo conjugal ou de parentesco consangüíneo em linha reta, sem limites de grau, em linha colateral até o 3º grau e 
por afinidade até o 2º grau, com administradores, acionistas, sócios ou com empregados que tenham ingerência na sua 
administração ou nos negócios ou sejam responsáveis por sua contabilidade; 
 
Resta claro que deve o auditor declinar do trabalho, haja vista que não impessoalidade na relação auditor/entidade 
auditada.  
Ratifica-se, portanto, o gabarito original. 
Fonte: Contabilidade Pública – Uma Abordagem da Administração Financeira Pública – Editora Atlas 
 
 
 
Cargo: Auxiliar Administrativo 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “êmulo” tem como sinônimos “rival, competidor, adversário, oponente, concorrente, etc.”. A palavra “aliado” 
significa “partidário, sequaz, cúmplice, amigo, companheiro, etc” 
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Ed. Objetiva 
 
 
 

http://www.novafriburgo.rj.leg.br/arquivos/regimento/RL2218.pdf
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Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“A divisão de qualquer vocábulo, assinalada pelo hífen, em regra se faz pela soletração, e não pelos seus elementos 
constitutivos segundo a etimologia. 
No interior do vocábulo, sempre se conserva na sílaba que a precede a consoante não seguida de vogal: ab-di-car, op-
ção, sub-por, ób- vio etc. 
Não se separam as vogais dos ditongos – crescentes e decrescentes – nem as dos tritongos ; ai-ro-so, sá- bio, sa-guão, 
ób-vio etc.” 
Fonte: Bechara, Evanildo, 1928 – Moderna gramática portuguesa – 37. Ed. ver. e ampl. 14ª reimpr. – Rio de Janeiro: 
Lucerna, 2004. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta para essa questão é a alternativa B, enfatizada pela seguinte passagem: “O trabalho do aluno, como o 
trabalho de qualquer pessoa – como este texto que vocês estão lendo – deve refletir seu pensamento e suas emoções. 
Ou seja: o trabalhão deve ser eminentemente pessoal.” 
A alternativa A é errada, pois cópias de trabalhos escolares sempre existiu como é afirmado no texto :“ Em primeiro 
lugar, precisamos nos dar conta de que, como foi dito, copiar os alunos sempre copiaram, só que antes faziam isto à 
mão.” 
A alternativa C é desmentida também com a passagem do texto; “A internet subverteu totalmente a milenar ideia de 
que os mais velhos detêm o conhecimento. Agora, são eles que têm de aprender com os jovens, e não o contrário.” 
E por fim, a alternativa D também pode ser entendida como errada com a seguinte passagem: “Por causa disso, surgiu 
uma nova especialidade, a detecção de fraudes, um método que conta até com um programa de computador, o 
Turnitin, capaz de identificar a cópia.” O programa apenas detecta a fraude, não extingue o hábito. 
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda os conhecimentos sobre formatação de células na ferramenta Microsoft Office Excel 2007. É 
apresentada a imagem de uma planilha e em seguida é solicitado o procedimento para posicionar o texto de um 
conjunto de células no meio da célula. Segundo as informações disponibilizadas pelo fabricante da ferramenta em 
questão, o procedimento correto é: 
Clicar na guia Início e no grupo alinhamento clicar no botão alinhamento no meio. 
Com base nos argumentos apresentados, o recurso é improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar. 
Fonte: https://support.office.com/pt-br/article/Girar-ou-reposicionar-os-dados-em-uma-c%c3%a9lula-8BF8177A-D2E8-
4F5C-A707-D51625FD7758?CTT=1&CorrelationId=ddb69207-ec64-4b9a-b02a-bd685efaaa04&ui=pt-BR&rs=pt-
BR&ad=BR&ocmsassetID=HP001216442 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A partir do dia 1º de Janeiro de 2016, entrou em vigor a Agenda 2030 da ONU. Composta de 17 objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável estabelecem objetivos e metas a serem alcançados em 15 anos. Nas negociações da 
agenda, o Brasil comprometeu-se em até 2030, garantir a todos o acesso universal a preços acessíveis, à água potável e 
segura, ao saneamento e à higiene. 
Fonte: Geografia e Conhecimento Prático – Economia Sustentável. Ano 8. Ed. 68. Out/NOv 2016 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não somos capazes de encontrar respostas para todas as nossas perguntas ou garantir as condições climáticas 
desejáveis no futuro, mas também não podemos ficar parados e ignorar as nossas responsabilidades como agentes 
humanos do planeta Terra. 
Fonte: Geografia e Conhecimento Prático – Economia Sustentável. Ano 8. Ed. 68. Out/NOv 2016 
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Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a tabela o dióxido de carbono é o gás com o maior tempo de permanência na atmosfera, podendo ficar 
acima de 150 anos na atmosfera  
Fonte: Petersen, James F. et all. Fundamentos da Geografia Física. São Paulo: Cengage Learning 2014 p. 203. 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a questão é confusa, contudo cuida-se de questão muito simples. O Regimento interno da 
Câmara de Nova Friburgo dispõe, no art. 23, que “Os líderes da Maioria, da Minoria, dos Partidos, dos Blocos 
Parlamentares e do Governo constituem o Colégio de Líderes.” Assim, apenas a assertiva “D” está falsa, posto que 
sequer existe um líder de Comissão de ética previsto no regimento. Ademais, o seu representante também não está 
listado como membro do Colégio de Líderes. 
Isso posto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido. 
Fonte: Regimento interno da Câmara de Nova Friburgo – disponível em: 
http://www.novafriburgo.rj.leg.br/arquivos/regimento/RL2218.pdf 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a questão não oferece resposta. O art. 106 do Regimento interno, contudo, dispõe que as 
proposições que abrem crédito suplementar serão arquivadas se não votadas até o fim da legislatura, conforme citado 
na assertiva “A”. As matérias descritas nas assertivas “B”, “C” e “D” não serão arquivadas, conforme ressalva prevista no 
mesmo dispositivo. 
Isso posto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido 
Fonte: Regimento interno da Câmara de Nova Friburgo – disponível em: 
http://www.novafriburgo.rj.leg.br/arquivos/regimento/RL2218.pdf 
 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a questão não oferece resposta. Contudo, o art. 243 do Regimento interno, dispõe 
expressamente que “Art. 243 - As reclamações sobre irregularidades nos serviços administrativos deverão ser 
encaminhadas à Mesa, para providência em até 120 (cento e vinte) horas, prazo descrito na assertiva “B”. 
Isso posto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido. 
Fonte: Regimento interno da Câmara de Nova Friburgo – disponível em: 
http://www.novafriburgo.rj.leg.br/arquivos/regimento/RL2218.pdf 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento é de ausência de conteúdo programático, com a ressalva de “claro que temos de saber das atribuições do 
cargo”. 
A ressalva feita parece invalidar o próprio argumento para o recurso, que considera ainda a pergunta dúbia ou capaz de 
gerar mais de uma resposta correta. O que não ocorreu porque a questão foi objetiva e, das alternativas como resposta, 
tem apenas uma para a escolha da resposta correta, como está no Gabarito da prova.  
Fonte: As próprias normas do Edital do concurso, no que se refere às atribuições do Auxiliar Administrativo. Poderiam 
ser citadas outras, como o Estatuto do Servidor Público, as Comissões de Ética dos diversos órgãos públicos, bem como 
os direitos fundamentais de cidadania e de informação determinados na Constituição brasileira (esta, permanentemente 
constante nos editais para as provas de seleção do Serviço Público). 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento é de ausência de conteúdo programático, com a ressalva de “claro que temos de saber das atribuições do 
cargo”. 
A ressalva feita parece invalidar o próprio argumento para o recurso, que considera ainda a pergunta dúbia ou capaz de 
gerar mais de uma resposta correta. O que não ocorreu porque a questão foi objetiva e, das alternativas como resposta, 
tem apenas uma para a escolha da resposta correta, como está no Gabarito da prova.  
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Fonte: As próprias normas do Edital do concurso, no que se refere às atribuições do Auxiliar Administrativo. Poderiam 
ser citadas outras, como o Estatuto do Servidor Público, as Comissões de Ética dos diversos órgãos públicos, bem como 
os direitos fundamentais de cidadania e de informação determinados na Constituição brasileira (esta, permanentemente 
constante nos editais para as provas de seleção do Serviço Público). 
 
 
Cargo: Auxiliar de Patrimônio 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “êmulo” tem como sinônimos “rival, competidor, adversário, oponente, concorrente, etc.”. A palavra “aliado” 
significa “partidário, sequaz, cúmplice, amigo, companheiro, etc” 
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Ed. Objetiva 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a tabela o dióxido de carbono é o gás com o maior tempo de permanência na atmosfera, podendo ficar 
acima de 150 anos na atmosfera  
Fonte: Petersen, James F. et all. Fundamentos da Geografia Física. São Paulo: Cengage Learning 2014 p. 203. 
 
 
Cargo: Auxiliar Legislativo 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo programático utilizado para elaboração desta questão foi “Interpretação de texto”, conteúdo no qual estão 
incluídos todos os aspectos textuais que um texto possa apresentar. A alternativa “B) argumentativo, isto é, apresenta e 
defende um ponto de vista por meio de argumentos tendo como objetivo convencer e persuadir. ” foi indicada como 
correta, pois, “quem argumenta tem como objetivo convencer e persuadir. ”   
Fonte: 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 SAVIOLI, Francisco Platão. FIORIN, José L. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1995. 

 KOCH, I. G. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1989. 

 ______. A inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 1992. 

 ______. Argumentação e linguagem. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1987. 

 ______. As tramas do texto. São Paulo: Contexto, 2014. 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo programático utilizado para elaboração desta questão foi “Interpretação de texto”, conteúdo no qual estão 
incluídos todos os aspectos textuais que um texto possa apresentar. 
Fonte: 

 SAVIOLI, Francisco Platão. FIORIN, José L. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1995. 

 KOCH, I. G. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1989. 

 ______. A inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 1992. 

 ______. Argumentação e linguagem. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1987. 

 ______. As tramas do texto. São Paulo: Contexto, 2014. 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o “Manual de Redação da Presidência da República” é possível identificar a seguinte orientação 
“Apresentamos, a seguir, lista de expressões cujo uso ou repetição deve ser evitado, indicando com que sentido devem 
ser empregadas e sugerindo alternativas vocabulares a palavras que costumam constar com excesso dos expedientes 
oficiais. 
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 À medida que/na medida em que, À medida que (locução proporcional) – à proporção que, ao passo que, conforme: Os 
preços deveriam diminuir à medida que diminui a procura. Na medida em que (locução causal) – pelo fato de que, uma 
vez que: Na medida em que se esgotaram as possibilidades de negociação, o projeto foi integralmente vetado. Evite os 
cruzamentos – bisonhos, canhestros – *à medida em que, *na medida que.... Assim, apenas os cruzamentos citados não 
são recomendáveis. A alternativa “D) E, E, R, E, R.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão “baseando-se 
em” tem seu uso indicado em “ ‘A partir de’ deve ser empregado preferencialmente no sentido temporal: A cobrança do 
imposto entra em vigor a partir do início do próximo ano. Evite repeti-la com o sentido de ‘com base em’, preferindo 
considerando, tomando-se por base, fundando-se em, baseando-se em. 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 

 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda os conhecimentos sobre teclas de atalho na ferramenta Microsoft Office Word 2007 na sua 
configuração padrão. Abaixo serão analisadas as três assertivas apresentadas na questão: 

I. Ctrl+Q é utilizado para acionar o comando refazer. 

O item está incorreto, pois o atalho é utilizado para alinhar à esquerda. 
II. Ctrl+A é utilizado para selecionar todo o conteúdo de um documento. 

O item está incorreto, pois o atalho é utilizado para abrir um documento. 
III. Ctrl+L é utilizado para exibir a caixa de diálogo de localizar conteúdos em um documento. 

O item está correto, pois apresenta uma ação que condiz com a que foi apresentada para o comando. 
Com base nos argumentos apresentados, o recurso é improcedente, mantendo-se o gabarito preliminar. 
Fonte: http://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/07/todos-os-atalhos-para-microsoft-word.html 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a questão não oferece resposta. A questão cuida dos casos em que um servidor efetivo 
(concursado) no Município de Nova Friburgo, possa se afastar do cargo efetivo para desempenho de mandato político, 
nos termos do art. 45 da Lei Orgânica do Município de Nova Friburgo. No caso apresentado, “Pedro” é eleito prefeito. A 
assertiva “A” é verdadeira porque o servidor eleito para o mandato de prefeito tem direito ao afastamento e  pode 
optar por sua remuneração em vez do subsídio de agente político, conforme art. 45, II. A assertiva “B” é falsa, pois a Lei 
Orgânica (e a Constituição Federal) não podem proibir o servidor de concorrer a qualquer pleito político. A Assertiva “C” 
é falsa, porque não há conflito de interesses, especialmente porque o servidor fica afastado do exercício do cargo 
efetivo no período. A assertiva “D” é falsa, porque não há necessidade de exoneração, já que a norma prevê o direito de 
afastamento.  
Isso posto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido 
Fonte: Lei Orgânica do Município de Nova Friburgo – disponível em: 
http://www.novafriburgo.rj.leg.br/arquivos/lei_organica/PDF-6910.pdf 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A competência privativa do presidente da Câmara está descrita no art. 20 do Regimento Interno, que dispõe: 
Art. 20. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento ou decorram da natureza de suas 
funções e prerrogativas:  
I - quanto às sessões da Câmara:  
a) presidi-las e dirigir os serviços da Casa durante as sessões legislativas; 
b) convocar sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara, e comunicar aos Vereadores as convocações partidas do 
Prefeito, inclusive no recesso; 
O disposto no art. 80 do Regimento Interno, trazido como fundamento ao recurso, se refere a uma hipótese em que não 
havendo a convocação pelo Presidente, o Colégio de Líderes ou Plenário assim poderiam fazer, o seu parágrafo primeiro 
estabelece a sucessivamente as hipóteses de convocação, sendo o presidente o primeiro. No ordenamento 
administrativo e institucional de cada Poder há sempre as disposições relativas a sucessão, substituição e casos em que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm
http://www.novafriburgo.rj.leg.br/arquivos/lei_organica/PDF-6910.pdf
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há impedimento. Assim, ao Presidente é privativo convocar as sessões ordinárias e extraordinárias no pleno e regular 
exercício de suas funções. 
Ratifica-se, portanto, o gabarito original. 
Fonte: Regimento Interno da Câmara Municipal, art. 20. 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo a Lei de Improbidade Administrativa: “Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta 
lei podem ser propostas: I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de 
função de confiança; II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com 
demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. III - até cinco anos da data da 
apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 
1o desta Lei.”  Como se constata do enunciado da questão, Fulano de Tal exercia função de confiança e praticou o ato de 
improbidade no exercício da função de confiança. Por isso, o prazo é de cinco anos após o termino do exercício da 
função de confiança.  
Fonte: Lei de Improbidade Administrativa 
 
 
 
Cargo: Oficial Administrativo 
 
 
Questão: 02 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “A) “[...] como o obedecer à lei estabelecida por nós para nós mesmos. ” “ pode também ser considerada 
correta, pois, a regência verbal do verbo OBEDECER indica transitividade indireta e estabelece regência com a presença 
obrigatória da preposição a: obedecer a alguém ou obedecer a alguma coisa. O mesmo ocorre com o expresso na 
alternativa “D) “[...] como o obedecer às leis estabelecidas por nós para nós mesmos. ”.” 
Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) “O significado tradicional de liberdade – aquele a partir do qual se falava de uma liberdade de culto, 
[...]”” foi indicada como correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “No 1º§ do texto, ocorre o emprego de 
estratégias de referenciação textual, exemplificadas pelos termos destacados em:” é possível verificar que seu objeto diz 
respeito às estratégias de referenciação. “Na construção dos referentes textuais, estão envolvidas as seguintes 
estratégias de referenciação: introdução (construção), retomada (manutenção) e desfocalização. ” Os termos grifados 
na alternativa B tratam de uma retomada, ou seja, um “objeto” já presente no texto é reativado por meio de uma forma 
referencial, de modo que o objeto de discurso permaneça em foco. A alternativa “D) “[...] – era aquele relacionado à 
faculdade de se fazer ou não fazer determinadas coisas não impedido por normas vinculantes; [...]” não pode ser 
considerada correta, pois, o segundo termo não acompanha o emprego observado no primeiro de retomada do objeto 
do discurso.  
Fonte: KOCH, Ingedore Villaça. ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Evanildo Bechara em sua Moderna Gramática Portuguesa, “o travessão pode substituir vírgulas, 
parênteses, colchetes, para assinalar uma expressão intercalada. ” Não há citação quanto ao sinal de “aspas” para tal 
função, portanto, a alternativa que indica a exceção é a alternativa “A) Aspas. ”. A alternativa “C) Colchetes. ” não pode 
ser assinalada como exceção, conforme requer o enunciado da questão, devido ao explicitado anteriormente.  
Fonte: 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª ed. Ed. Lucerna/ Nova Fronteira.  
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Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Pronomes pessoais de tratamento:  VOSSA EXCELÊNCIA é um pronome pessoal de tratamento usado quando nos 
dirigimos a altas autoridades, como deputados, juízes, Presidente da República, ministros, prefeitos e governadores, 
entre outros. 
Os pronomes de tratamento sempre fazem a concordância de terceira pessoa, embora se refira à segunda. Podendo tal 
concordância ser estabelecida no plural ou do singular. 
 “Vossa Excelência RECEBEU o convite”, e não recebestes. 
“Vossas Excelências PEDIRAM a revisão das provas”, e não pedistes. 
Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 
Questão: 25 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Os questionamentos recursais tratam-se da energia maremotriz e sua dependência com o clima. Conforme pesquisas 
em diversas bibliografias, a banca anulou a questão, pois existem pesquisas divergentes sobre o tema abordado. 
...” 
Os principais mercados situam-se na América do Norte e Europa. Vantagem é que a geração da energia maremotriz não 
depende do clima, ao contrário de outras fontes energéticas como a energia solar, eólica e hidrelétrica.” 
... 
“De qualquer modo, este efeito já existia, o aproveitamento da energia potencial das marés só veio aumentar a 
“travagem” da Terra. Os efeitos climatéricos associados a este efeito não foram até a data muito aprofundados, no 
entanto, qualitativamente, sabe-se que:  

 Diminuiria a velocidade do ciclo térmico terrestre, isto é, períodos diurnos quentes e nocturnos frios;  

 Aumentaria o espaçamento de temperatura entre os dias e as noites, tendo como consequências o aumento dos 
movimentos atmosféricos (tempestades…).” 
.... 
“ A energia maremotriz possui características próprias, que variam enormemente de um projeto para outro, em função 
de suas condições de obtenção: características do local de exploração, sazonalidade e influência das condições de 
tempo e clima, método de exploração (diretamente relacionado com a tecnologia utilizada), entre outras condições. ” 
Fontes:  

 http://www.fragmaq.com.br/blog/doencas-causadas-falta-saneamento-basico/ 

 https://paginas.fe.up.pt/~ee02035/Energia_Mares.pdf 

 http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/4529/1/TCC_Energia%20maremotriz%3A%20impactos%20ambientais%20
e%20viabilidade%20econ%C3%B4mica%20no%20Brasil 

 http://www.wavec.org/content/files/DGGE_relatorio_completo_2004.pdf 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão cuida das espécies de sessões da Câmara, conforme previsto no Regimento interno. O recorrente sustenta 
que a assertiva “A” esteja correta, contudo ela traz a definição de sessão extraordinária e não de sessão solene, nos 
termos do art. 78 da norma. A assertiva “D” corresponde à exata redação do art. 78, inciso I, estando correta, portanto. 
A assertiva “B” é falsa, porque a definição apresentada refere-se à sessão solene e a assertiva “C” é falsa porque as 
sessões ordinárias não são, normativamente, nas segundas-feiras. O recorrente cita o art. 9º, § 10 que, todavia, refere-
se exclusivamente à eleição da Mesa e não às Sessões da Câmara, que são tratadas em Título próprio no Regimento 
interno.  
Isso posto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido.  
Fonte: Regimento interno da Câmara de Nova Friburgo – disponível em: 
http://www.novafriburgo.rj.leg.br/arquivos/regimento/RL2218.pdf 
 
Questão: 43 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta um erro material ao trazer duas afirmativas corretas. Além da linguagem LUA, o BASIC também 
pode ser considerado uma linguagem interpretada, haja vista que ela possibilita a construção de aplicativos 
interpretados e compilados. Com base nas razões apresentadas, a questão foi anulada. 
 

http://www.fragmaq.com.br/blog/doencas-causadas-falta-saneamento-basico/
https://paginas.fe.up.pt/~ee02035/Energia_Mares.pdf
http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/4529/1/TCC_Energia%20maremotriz%3A%20impactos%20ambientais%20e%20viabilidade%20econ%C3%B4mica%20no%20Brasil
http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/4529/1/TCC_Energia%20maremotriz%3A%20impactos%20ambientais%20e%20viabilidade%20econ%C3%B4mica%20no%20Brasil
http://www.wavec.org/content/files/DGGE_relatorio_completo_2004.pdf
http://www.novafriburgo.rj.leg.br/arquivos/regimento/RL2218.pdf
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Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta a seguinte afirmativa: “A subscrição consiste em modificar um método já existente e os seus 
parâmetros”. Ao analisar a descrição, pode-se afirmar que o item está incorreto, pois a subscrição é o recurso que 
permite a modificação de um método já existente sem modificar a sua assinatura, parâmetros e retorno. É um recurso 
muito utilizado quando é necessário alterar o comportamento de um método herdado de outra classe preservando a 
sua assinatura. Diante do exposto, mantem-se o gabarito preliminar. 
 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda o conhecimento sobre a divisão dos grupos de comandos SQL conforme as suas funções. É importante 
ressaltar que essa classificação deve ser realizada tomando como base o padrão ANSI (American National Standards 
Institute) que padroniza diversas convenções nos bancos de dados. O comando da questão não especifica nenhum SGBD 
específico para a resolução do item. Sendo assim a análise das categorias pode ser visualizada a seguir: 
A linguagem de definição de dados (DDL) é a categoria que abrange os comandos utilizados para definir a estrutura dos 
dados e tabelas. Nessa categoria podem ser encontrados os comandos: CREATE, ALTER, DROP, RENAME e TRUNCATE. 
A categoria de comandos utilizados para controlar a segurança do banco de dados é a DCL que é composta pelos 
comandos: GRANT, REVOKE e DENY. Diante do exposto, mantem-se o gabarito preliminar. 
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Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 

 

  

Publique-se, 

 

21 de setembro de 2017 

 

 

 

CONSULPLAN 

 


