
 

RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO 
CONCURSO DA CÂMARA DE PARACURU- CE 

 
1. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos de Português – Cargos: Agente 
Administrativo, Agente de Recepção: 
 

Nº 
Questão 

Parecer 

03 

DEFERIDO – ANULADA - A resposta correta seria "Seis letras e quatro fonemas / 
Oito letras e sete fonemas", porque o vocábulo "dengue" possui dois dígrafos - "en" e 
"gu" - e esses representam, cada, um só fonema. 
SARMENTO, Leila Lauar. Gramática em textos. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2005. 

04 

INDEFERIDO - Apesar de pouco usual na linguagem coloquial, para a norma culta 
da língua portuguesa, o verbo “haver” é invariável quando tem o sentido de “existir”, 
uma vez que “existir” é verbo impessoal, ou seja, sem sujeito, o que o mantém no 
singular. 
ALLOU, Dinah; AVELAR, Juanito. Sobre ter e haver em construções 
existenciais:variação e mudança no português do Brasil. Revista Gragoatá, n. 9, 2000. 
p. 85-100. 

07 

INDEFERIDO - Apesar da presença do verbo “analisar” conjugado no modo 
imperativo, “analise”, o texto não pode ser considerado apelativo, pois não é 
publicitário e, sim, jornalístico, no qual prevalece a função referencial da linguagem.  
Também não se trata de linguagem de internet, porque não utiliza termos e expressões 
específicas do universo virtual, que incluem, principalmente, abreviações de palavras 
para tornar a comunicação mais rápida, além da escrita de palavras tal qual são 
oralizadas.  
O uso do pronome pessoal da terceira pessoa do singular “você” e da expressão “aos 
pouquinhos” são exemplos de como o texto se utiliza de marcas da oralidade 
(coloquialismo) para alcançar o leitor. 
NICOLA, José de Nicola. Língua, Literatura & Redação. São Paulo: Editora 
Scipione,1999.  
BARROS, Jussara de. Escrita de Internet – uma nova visão. Brasil Escola. Disponível 
em <http://brasilescola.uol.com.br/educacao/escrita-internetuma-nova-visao.htm 

10 

INDEFERIDO. - A expressão “Enfiei o pé na lama”, tal qual é apresentada na 
questão, sem relação com qualquer outro texto, é denotativa, porque é verossímil, 
provável, plausível.  
Seria conotativa se estivesse dentro de um contexto, como no texto de Humberto 
Finatti, no qual o sentido está, evidentemente, no sentido figurado: “[...] comecei a 
enfiar o pé na lama em álcool e maconha (risos)”, disponível em 
http://crushemhifi.com.br/humberto-finatti-e-a-sua-escadaria-para-o-inferno/. 

 
2. Recurso Contra as Questões de Informática: Agente Administrativo, Agente de 
Recepção: 
 

Nº 
Questão 

Parecer 

11 

INDEFERIDO – A questão será mantida. O Edital aponta como conteúdo a 
INTRODUÇÃO AO PROCESSAMENTO DE DADOS e o tema relacionado está em 
qualquer apostila, ensinado em todos os cursos. Acerca da resposta correta, Charles 
Babbage é apontado como o criador, como no enunciado aponta sobre discussões sobre 



 

disso. “Por volta de 1822, Charles Babbage desenvolveu uma máquina para calcular 
tabelas, denominada máquina de diferenças que era baseada no princípio dos discos 
giratórios e operada por uma manivela. Em 1833 ele concebeu uma maquina bastante 
aperfeiçoada denominada máquina analítica que permitia a programação para calcular 
várias funções diferentes. Infelizmente, não havia ferramental suficientemente 
desenvolvido para construir as suas máquinas”. 
Além disso, por eliminação das demais alternativas seria capaz de identificar a 
resposta, já que Thomas Bell é um romancista [diferente de Alexander Graham Bell, 
que teria inventado o telefone – atribuído posteriormente ao italiano AntonioMeucci]; 
Willis Haviland Carrier é conhecido como o inventor do ar-condicionado e do 
umidificador de ar moderno [vide splits Carrier – uma homenagem ao criador]; Já 
Heinrich Rudolf Hertz trata-se de um físico alemão que comprovou a existência da 
radiação eletromagnética, criando aparelhos emissores e detectores de ondas de rádio. 
Portanto, nenhum dos citados [exceto Babbage] tem qualquer referência com a 
criação de computadores ou seja citado acerca disso. 

 
3. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Regionais – Cargo: Vigia, Agente 
Administrativo, Agente de Recepção, Auxiliar de Serviços Gerais, Agente de Serviços, 
Motorista: 

 
Nº 
Questão 

Parecer 

23 

INDEFERIDO – A questão será mantida. A informação acerca do fenômeno do eclipse 
consta no site do IBGE como ocorrido no dia 15 de abril de 1893. Apesar da alegação 
dos recursos indicando que o mesmo ocorrera no dia 16 de abril de 1893, a alegação não 
anula a referida questão, já que mesmo os registros históricos são muitas vezes 
imprecisos com relação a datas. Além disso, o ano em que ocorrera o fato apontado na 
alternativa assinada como correta no gabarito distancia dos demais.  
Fonte:  
https://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=231020&search=||in
fogr%E1ficos:-hist%F3rico 

 
4. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos – Cargo: Agente de 
Administrativo: 

 
Nº 
Questão 

Parecer 

31 

INDEFERIDO; O enunciado da letra C é o errado, por se tratar de atribuições de um 
atendente de recepção e não de um Agente Administrativo conforme o candidato 
afirma, e que além dessas atribuições elencadas nos enunciados das questões A, B e 
D, o profissional também supervisiona trabalhos que envolvam a aplicação de 
técnicas pessoais, organização, método e material desenvolvido pela equipe, dentre 
outras tantas atribuições. 
BIBLIOGRAFIA: Nova Concursos – Portal – Agente Administrativo 

 
 
 
 
 



 

5. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos – Cargo: Auxiliar de 
Serviços Gerais: 

 
Nº 
Questão 

Parecer 

34 

INDEFERIDO - O enunciado da questão 34, está correto, pois refere-se ao Lixeiro ou 
coletor de lixo e não ao Gari como o candidato alega ser a resposta correta. 
O campo de atuação do Gari é de infraestrutura, suas atribuições são direcionadas ao 
asseamento básico das ruas da cidade, como limpeza pública e varrimento das ruas. 
Bibliografia: www.wikipedia.org/coletor de lixo 

 
6. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos – Cargo: Motorista 
Categoria C: 

 
Nº 

Questão 
Parecer 

39 

INDEFERIDO – A questão será mantida. A indicação médica é sempre usar água 
para lavar a ferida, de acordo com os manuais de Primeiros Socorros. Não existe 
qualquer indicação médica para o uso de pano sujo, o que certamente acarretaria uma 
infecção aumentando os danos e levando a vítima a risco de morte. 

 


