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CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ZE DOCA
RESULTADOS DO(S) RECURSO(S) CONTRA GABARITO DA PROVA OBJETIVA
CARGO

RECURSO

RESULTADO DO RECURSO

ADVOGADO

Nº DA
INSCRIÇÃO
01

Candidata (o) solicita alteração da
alternativa correta na questão de numero
02 , da alternativa “B” para “A”

INDEFERIDO: Função expressiva: É aquela centralizada no emissor, revelando
sua opinião, sua emoção. Nela prevalece a primeira pessoa do singular,
interjeições e exclamações. A mensagem centra-se nas opiniões, sentimentos e
emoções do emissor, sendo um texto completamente subjetivo e pessoal. A
ideia de destaque do locutor dá-se pelo emprego da 1ª pessoa do singular,
tanto das formas verbais, quanto dos pronomes. A presença de interjeições,
pontuação com reticências e pontos de exclamação também evidenciam a
função emotiva ou expressiva da linguagem. Os textos que expressam o estado
de alma do locutor, ou seja, que exemplificam melhor essa função são os
textos líricos, as autobiografias, as memórias, a poesia lírica e as cartas de
amor. Essa é a função expressiva.

ADVOGADO

07

Candidato(a) solicita que a questão de
numero 13 nula por entender que existe
conflitos entre as questões “B” e “C”.

INDEFERIDO: COMPUTADOR - O computador é uma máquina que processa
informações eletronicamente, na forma de dados e pode ser programado para
as mais diversas tarefas. As fases do processamento são:
Entrada de Dados (Informações iniciais)
Processamento (Instruções)
Saída de Dados (Resultados)
Vamos supor que você solicitou ao computador somar 2 + 2. Os dados entram
no computador através do teclado, a Unidade Central os processa e envia o
resultado para o vídeo.
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ADVOGADO

27

Candidato(a) solicita que a questão de
numero 27 nula por entender que o
enunciado da questão refere apenas aos
Direitos dos Usuários

INDEFERIDO: A questão está se referindo aos direitos e as alternativas da
questão estão contidas no art. 7º da Lei das Concessões.
Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
são direitos e obrigações dos usuários:
I - receber serviço adequado;
II - receber do poder concedente e da concessionária informações para a
defesa de interesses individuais ou coletivos;
III - obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários
prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder
concedente
IV - levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as
irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;
V - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela
concessionária na prestação do serviço;
VI - contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos
através dos quais lhes são prestados os serviços.

A resposta da questão poderia se tratar das obrigações das Concessionárias
conforme abaixo:
Art. 7º-A. As concessionárias de serviços públicos, de direito público e privado,
nos Estados e no Distrito Federal, são obrigadas a oferecer ao consumidor e ao
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usuário, dentro do mês de vencimento, o mínimo de seis datas opcionais para
escolherem os dias de vencimento de seus débitos. (Incluído pela Lei nº 9.791,
de 1999)
ARQUIVISTA

54

Candidata (o) solicita alteração da
alternativa correta na questão de numero
12 , da alternativa “D” para “C”

INDEFERIDO: Ao longo da história, o homem tem precisado constantemente
tratar e transmitir informações, por isso nunca parou de criar máquinas e
métodos para processá-las. Com esta finalidade, surge a informática, como
uma ciência encarregada do estudo e desenvolvimento dessas máquinas e
métodos.
Então podemos dizer que INFORMÁTICA (INFORMAÇÃO AUTOMÁTICA), é a
ciência que estuda o tratamento automático e racional da informação. A
informática nasceu da ideia de auxiliar o homem nos trabalhos rotineiros,
exaustivos, repetitivos em geral, cálculos e gerenciamento. O que ocasiona
também dessa forma o desenvolvimento de novos métodos de trabalho.
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