RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO
CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA-MA
1. Recurso Contra as Questões de: Português Nível Fundamental
Nº Questão
Parecer
INDEFERIDO: Há encontro consonantal perfeito quando, na divisão
silábica, as consoantes se mantêm inseparáveis, permanecendo dentro da
mesma sílaba. É o caso das consoantes l e r juntamente com outras
consoantes: dr, tr, gr, vr, cl, fl, pl, bl,… e os grupos consonantais que
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aparecem no início das palavras.
No caso, o único encontro consonantal perfeito do poema “Andorinha” é a
palavra “triste”.
INDEFERIDO: Usa-se a vírgula para isolar adjuntos adverbiais
deslocados. Adjuntos adverbiais são termos de valor adverbial que
denotam alguma circunstância do fato expresso pelo verbo ou intensifica o
sentido deste, ou de um adjetivo, ou de um advérbio. As principais
circunstâncias são as de tempo, lugar, causa, modo, meio, afirmação,
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negação, dúvida, intensidade, finalidade, condição, assunto, preço, etc. Os
adjuntos adverbiais estarão deslocados quando estiverem no início – como
é o caso da opção correta: “Ontem, fui ao dentista” – ou no meio do
período.
2. Recurso Contra as Questões de: Português Nível Médio
Nº Questão
Parecer
INDEFERIDO: A questão indaga “qual o objetivo do vídeo?”, que é: (B)
Refletir sobre o combate à corrupção no Brasil; e sobre problemas da
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sociedade brasileira, como racismo, homofobia, violências, machismo e
outros.
3. Recurso Contra as Questões de: Português Nível Superior
Nº Questão
Parecer
INDEFERIDO:
5) Analise o vocábulo DESCONSIDERAÇÃO quanto às suas partes
constituintes e, em seguida, aponte a alternativa CORRETA. O referido
vocábulo é constituído de:
(A) Apenas um morfema lexical;
(B) Prefixo, morfema lexical, vogal temática, morfema flexional;
(C) Prefixo, morfema lexical, vogal temática, sufixo;
(D) Prefixo, morfema lexical, vogal de ligação, sufixo;.
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Análise mórfica consiste na descrição da estrutura do vocábulo mórfico,
depreendendo suas partes mínimas ou morfemas. De acordo com Silva e
Koch (2007), os morfemas gramaticais do português estão divididos em:
1- morfemas classificatórios; 2-morfemas flexionais, queadaptam a
expressão das categorias gramaticaisnos nomes de gênero e número e nos
verbos em número, pessoa, tempo e modo; 3-morfemas derivacionais e 4morfemas relacionais. A partir dos morfemas derivacionais,criam-se novas
palavras na língua. Ex: do morfema lexical livr-o, têm-se livreiro, livraria
e outros.
Os morfemas flexionais estão divididos em: aditivos, subtrativos,
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alternativos, morfema-zero e morfema latente. Os morfemas flexionais
mantêm o mesmo sentido ou função. Já os morfemas derivacionais podem
assumir extensões de sentido de tipos variados. Portanto, morfema
gramatical não é sinônimo de morfema flexional.
INDEFERIDO:
ANÁLISE DA QUESTÃO
(A) “O empregado terá direito a sua remuneração integral, assim como a
mãe em licença maternidade.”
(B) “Foi sancionada sem vetos, pela presidente Dilma Rousseff.”
(C) “Se essa regra for descumprida, os funcionários perdem o direito à
prorrogação.”
(D) “A lei que cria a Política Nacional Integrada para a Primeira
Infância.”
Configura-se período composto aquele formado por duas ou mais orações.
Como verificado acima, apenas o item “c” mostra essa configuração,
apresentando uma locução verbal na primeira oração e um verbo na
segunda.

4. Recurso Contra as Questões de: Conhecimentos Regionais e Gerais
Nº Questão
Parecer
INDEFERIDO: A questão possui somente uma alternativa como correta,
tendo em vista que a lei que trata do citado instituto define de forma clara
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que são os sujeitos passiveis do instituto.
DEFERIDA: A “febre amarela urbana”, é entendida pelo ministério da
saúde como doença diferenciada da “febre amarela”, e a mesma tem como
possível transmissor da doença o Aedes aegypti. No Brasil não a caso de
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contaminação por este meio desde 1942, porem para não deixar duvidas, a
mesma deve ser anulada.
INDEFERIDO: Conforme edital as informações são referentes a
atualidades e estão contidos em diversos meios de comunicação social de
grande repercussão nacional e mundial. Ademais, no dia 22 de março só
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houve um atentado terrorista em estação de metrô e aeroporto, fator esse
bem divulgado pela imprensa.
5. Recurso Contra as Questões de: Advogado
Nº Questão
Parecer
DEFERIDO: gabarito correto letra B, tendo em vista os itens II e III estarem
corretos.
32
INDEFERIDO: conforme o Livro “Direito Administrativo
Descomplicado / Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo. 19. Ed. pag. 420 á
440”. Alem das indicações pelo citado livro, as indicadas pelo recorrente
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confirmam que todos os itens estão corretos.
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INDEFERIDO: O assunto política urbana deve ser analisado em toda
legislação nacional, não se resumindo a constitucional. O assunto
“Estatuto da Cidade” consta no edital do concurso, no assunto Direito
Administrativo, motivo pelo qual a questão consta no conteúdo
programático.
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INDEFERIDO: O assunto política urbana deve ser analisado em toda
legislação nacional, não se resumindo a constitucional. O assunto
“Estatuto da Cidade” consta no edital do concurso, no assunto Direito
Administrativo, motivo pelo qual a questão consta no conteúdo
programático.
INDEFERIDO: A contagem de prazo em horas é utilizado por diversas
vezes no Código de Processo Civil, o que demonstra a vontade do
legislador em diferenciar a contagem por prazo de dias, motivo pelo qual o
gabarito permanece inalterado.

6. Recurso Contra as Questões de: Agente Administrativo
Nº Questão
Parecer
INDEFERIDO: A alternativa D mostra o conceito de “clareza” e não de
concisão.
Clareza: s.f. Qualidade de claro ou inteligível. 2. limpidez; transparência;
nitidez.
Coesão: s. f. Qualidade de uma coisa em que todas as partes estão ligadas
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umas às outras. Harmonia, associação íntima.
Concisão: s.f. Qualidade de conciso; brevidade.
Conciso: adj. Expresso em poucas palavras; breve, sucinto.Portanto a
única resposta correta é a alternativa B.

