RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO
PRELIMINAR DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DO
CRESS 22° REGIÃO
Recurso Contra as Questões de PROVA - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO
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Parecer
INDEFERIDO – Segundo o TEXTO QUE TRATA A REFERIDA
QUESTÃO, a vida nesse planeta é uma preocupação do cientista americano.
INDEFERIDO- O correto é regência nominal, letra C, pois é a relação que
um nome estabelece com o seu complemento através de uma preposição.
Esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Para que
se estabeleça regência nominal, as preposições mais utilizadas são: a, de,
com, em, para, por.
INDEFERIDO- Justificando os itens incorretos, o II fala que a fonética e a
fonologia são ramos complementares da literatura brasileira, mas na verdade
são da linguística. O item IV diz que a fonologia cabe a estudar as
diferenças fônicas intencionais distintivas, isto é, que se unem a diferenças
de significação. Sua unidade mínima de estudo é o som da língua, ou seja, o
fonema.
Portanto, os itens corretos são I e II, que correspondem a alternativa A.
INDEFERIDO – A alternativa A está incorreta, pois se refere à figura de
sintaxe Zeugma. A alternativa C, refere-se ao pleonasmo. A alternativa D
refere-se ao assíndeto. Portanto, a característica da elipse está na alternativa
B.
INDEFERIDO – Pois na alternativa A, as vírgulas e o ponto final estão
corretos. Na alternativa B, o enunciado pedia vírgulas. A alternativa C
necessita de um ponto de exclamação na frase “que horror!”.
INDEFERIDO – O pixel trata-se de um ponto luminoso no MONITOR
[“na tela”, como diz o item I] e responsável por formar a imagem.
INDEFERIDO – Moden é definido como dispositivo de entrada e saída,
modulador e desmodulador, utilizado para transmissão de dados entre
computadores através da linha telefônica.
INDEFERIDO- A barra utilizada para a seleção de comandos para a
formatação dos caracteres do texto nas células, modificar o estilo, cor de
textos, alinhamento de texto é chamada Barra de Formatação.
INDEFERIDO – O modelo apresentado no segundo item consta com a
divisão correta no qual lista usuário [nome_utilizador], nome do
domínio/empresa [qqcoisa], o tipo de serviço [empresax] e BR o território
da empresa. Sendo assim, o termo “empresax” utilizado poderia ser
substituído por .com, .edu, .gov.
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NULA

18

INDEFERIDO – o ícone apresentado na referida questão tem como função
de preenchimento de fundo com cores o espaço de texto.
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INDEFERIDO – Todas as alternativas tratam do Excel, presente no
conteúdo programático. Assim sendo, apenas o item II, está incorreto, pois o
cruzamento de uma linha com uma coluna é denominado CELULA e não
RÉGUA.
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INDEFERIDO – Pois no Brasil a internet chegou no final da década de
1980.
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INDEFERIDO – O primeiro parêntese é VERDADEIRO e está elencado
no inciso 2 do artigo 27 do Regimento Interno do CRESS 22ª Região. O
segundo parêntese é FALSO porque o inciso VI do artigo 26 do Regimento
Interno do CRESS 22ª Região diz que compete ao Conselho Fiscal “sugerir
procedimentos contábeis e fiscais para otimização dos serviços”. O terceiro
parêntese é FALSO porque trata da competência de reformular orçamentos
e balanços mensais encaminhando-os ao CFESS e não ao CNESS para a
homologação. O quarto parêntese é VERDADEIRO conforme o artigo 25,
inciso III do Regimento Interno do CRESS 22ª Região.
INDEFERIDO – O primeiro enunciado refere-se, na íntegra, ao Artigo 83
da Resolução CFESS n° 582/2010. O segundo enunciado refere-se ao inciso
III do Artigo 85 [ERRADA]. O terceiro refere-se ao artigo 88 da mesma
Resolução.
INDEFERIDO – Conforme o artigo 11 da Lei 8662/93, “o Conselho
Federal de Serviço Social (CFESS) terá sede e foro no Distrito Federal”. A
questão se refere à sede e foro do CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO
SOCIAL.
INDEFERIDO - De acordo com as doutrinas em relação ao contrato
administrativo, são características: consensual, formal, oneroso, comutativo,
sinalagmático, de adesão, personalíssimo e exige uma licitação prévia.
INDEFERIDO – Segundo o artigo 11 da lei 8159/91, “consideram-se
arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por
pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de suas atividades”.
INDEFERIDO – No item I, o famoso jurista Alexandre Mazza diz que a
função administrativa é exercida em caráter infralegal. A característica
fundamental da função administrativa é a sua absoluta submissão à lei. O
princípio da legalidade consagra a subordinação da atividade administrativa
aos ditames legais. Portanto, esta está correta.
O item II trata de uma importante garantia do Estado de direito. É o caráter
infralegal da função administrativa. Portanto, está correta.
O item III, o enunciado refere-se ao princípio da legalidade, sendo que o
citado artigo não trata da publicidade. Portanto, está incorreta.
O item IV, como diz no final do seu enunciado, está na forma da Lei,
Constituição Federal de 1988.
INDEFERIDO – O gabarito está correto, sendo o primeiro enunciado
“falso” no qual diz que correspondência oficial é a espécie informal, pois o
correto é a espécie formal, portanto a letra “A” está correto.
INDEFERIDO – A alternativa A é a correta, de acordo com o inciso III, do
artigo 25 da Lei 8666/93.
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INDEFERIDO – A alternativa “A”é uma definição de OFICIO e não de
DECLARAÇÃO como consta no enunciado; A alternativa ‘B” é uma
definição de arquivos e a letra ‘C” é uma tecnologia das telecomunicações
usadas para a transferência remota, de documentos através de telefones fixos
e não de celulares. Portanto a alternativa “D” está correta.
INDEFERIDO – A questão está dentro do conteúdo programático dos
conhecimentos específicos, onde diz que... “regras básicas de
comportamento profissional para o trato diário”...
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