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EDITAL N.º 009/2012 

JULGAMENTO DOS RECURSOS DOS GABARITOS E PROVAS 
OBJETIVAS 

A Empresa IADI -  Assessoria de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial,  com  
referendo da Comissão de Coordenação e Acompanhamento, torna público o 
JULGAMENTO DOS RECURSOS impetrados pelos candidatos contra o gabarito 
publicado em 01/10/2012 e as provas objetivas aplicadas em 30/09/2012, nos termos do item 
10.1.2 do Edital nº 001/2012 do Concurso Público de Provas,  para o preenchimento de cargos 
vagos existentes no Quadro de Pessoal da Câmara  Municipal de Guarapari – ES. Os pontos 
das questões anuladas neste ato de julgamento de recursos serão atribuídos a todos os 
candidatos, independentemente de terem recorrido ou não em conformidade com o item 10.3 
do Edital 001/2012. 

 
Cargo : AGENTE DE SEGURANÇA 

 
Nº de Insc Nome do Candidato 

 
6708 Adriana Patricia Ferreira 
4337 Cleone dos Santos  Nascimento 
7883 Fidélis Rodrigues de Souza Júnior 
6103 Hedel da Silva Graça Júnior 

QUESTÃO: Nº. 06- PROVA PORTUGUÊS 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 

Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é IMPROCEDENTE. 

 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA 

CORRETA para a questão 06  da prova de Língua Portuguesa nível Fundamental incompleto 
, aplicada em 30 de setembro de 2012, no concurso para a Câmara Municipal de Guarapari, é 
a letra C, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
 Foi pedido, nessa questão, que se marcasse a alternativa que continha comentário 
incorreta. Na letra C a palavra, a palavra farejou é trissílaba oxítona e não paroxítona.  Na 
alternativa D  a palavra crianças possui o hiato (ia), pois separa-se: cri-an-ças. 
 A alternativa C do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos 
recorrentes não procedem. 

QUESTÃO: Nº. 07 - PROVA DE PORTUGUÊS 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
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Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é IMPROCEDENTE. 

 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA 

CORRETA para a questão 07da prova de Língua Portuguesa nível Fundamental incompleto , 
aplicada em 30 de setembro de 2012, no concurso para a Câmara Municipal de Guarapari, é a 
letra D, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 

Na alternativa B, a separação silábica de feio é fe-io. Está, portanto, incorreta. 
Na alternativa D todas as palavras (feio, magro, faminto) são adjetivos. Portanto está 

correta. 
 A alternativa D do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelo 
recorrente não procedem. 

QUESTÃO: Nº. 09 - PROVA DE PORTUGUÊS 

Julgamento do Recurso: DEFERIDO 

Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é PROCEDENTE, uma vez que houve um erro de digitação do gabarito. Fica, 
portanto, “ALTERADA” de “C” para “B” a resposta correta da referida questão. A 
alternativa “B” está correta! 

QUESTÃO: Nº. 12 -  PROVA DE MATEMÁTICA 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 

Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é IMPROCEDENTE. 
 

A Equipe Elaboradora da Prova de Matemática reitera que a ALTERNATIVA 
CORRETA é a letra A, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
 

Veja a solução :  
 
x – idade do pai    3y + y = 60 
y – idade do filho    4y = 60 
x + y = 60     y = 15 
x = 3y ,  então:  
O filho tem 15 anos e o pai 45 anos. 

  
A alternativa A do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelo recorrente não 
procedem. 

QUESTÃO: Nº. 16 -  PROVA DE MATEMÁTICA 

Julgamento do Recurso: DEFERIDO 
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Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é PROCEDENTE, uma vez que houve um erro de digitação do gabarito. Fica, 
portanto, “ALTERADA” de “A” para “D” a resposta correta da referida questão. A 
alternativa “D” está correta! 

QUESTÃO: Nº. 21 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 

Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é IMPROCEDENTE. 

 
A Equipe Elaboradora da Prova de Agente de  Segurança reitera que a 

ALTERNATIVA CORRETA é a letra C, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
De acordo com o Edital o candidato deve: Examinar as instalações hidráulicas e 

elétricas dos  prédios  da  Câmara,  tomando     as providências necessárias nas ocorrências de 
fatos imprevistos. 

Não é necessário ter conhecimento de um bombeiro hidráulico para saber que :  
 

a) As  torneiras são  providas  de  uma vedação, popularmente conhecida como reparo ou 
 “courinho”. Não se deve girar o manipulo do registro além do necessário evitando seu 
amassamento e desgaste prematuro. Com o desgaste natural do reparo, semestralmente 
deve-se efetuar a troca da torneira evitando-se vazamento e desperdício de água;   
sabe-se que se houver um vazamento causado por desgaste da vedação não é 
necessário trocar a torneira e sim esta vedação.( O próprio item fala do desgaste da 
vedação. 

b) Não se deve bater nos tubos flexíveis que alimentam os lavatórios e as caixas 
acopladas dos vasos sanitários; isso pode danificá-los, ou quebrar o material.O 
aconselhado é contratar um profissional para solucionar o problema. (II-  está correto).   

c) Sabe-se também que nunca o aparelho sanitário não deve servir como apoio ,  pois  se 
 quebrar pode causar machucar. (III-  está correto) assim como faz-se necessário a 
revisão das peças  periodicamente para que se evite danos como mal cheiro, 
vazamento. (IV-  está correto).   

  
A alternativa C do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelo recorrente não 
procedem. 

QUESTÃO: Nº. 23 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 

Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é IMPROCEDENTE. 

 
A Equipe Elaboradora da Prova de Agente de  Segurança reitera que a 

ALTERNATIVA CORRETA é a letra D, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
Justificativa da banca examinadora de acordo com: 
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http://vigilantecntv.org.br/Arquivos/manualvigilante.pdf 
http://www.slideshare.net/erivansepat/manual-vigilante-atualizado-dpf 
http://pt.scribd.com/doc/50912111/Apostila-Vigilante-Defesa-e-Armamento 

Defesa Pessoal - Por Ronaldo Cardoso 

CONCEITO 
 - A Defesa Pessoal nasceu da necessidade  da sobrevivência do homem diante das 

situações de risco. 
- Desde os tempos mais remotos, o homem procura meios de sobrepujar as 

adversidades. 
- O que chamamos de Defesa Pessoal nada mais é que a elaboração do instrumento de 

preservação, que leva a resguardar a integridade física. O mesmo instinto tem se mantido 
intacto e nos anima da vida livre ou selvagem. Já o homem passou séculos criando leis, 
preceitos sociais, conceitos religiosos, atitudes éticas e uma série de coisas que o fizeram " 
perder " seus instintos mais primitivos de ração a agressões. Se nos primórdios da 
humanidade, as situações de risco eram quase sempre as mesmas nos dias que se sucedem 
num contexto restrito de atividades. 

 Hoje, às portas do 3o. milênio, a vida moderna, a disponibilidade escancarada das 
armas das mais diversas espécies, o próprio caos social, fizeram do homem comum um ser " 
indefeso " diante de tantas e tão variadas situações de perigo. 

PREVENÇÃO 
- Em que se constitui prevenção a um ataque? 
- A Defesa Pessoal é sempre uma atitude de reação. Ela pode ser instrutiva, resultado 

de algum treinamento técnico ou mesmo algo totalmente inesperado por parte de quem rege. 
A melhor defesa pessoal é aquela que evita ao máximo e de maneira inteligente o uso da força 
bruta, ou seja, de outra violência. 

- Defesa Pessoal é um ato no qual reprime a injusta agressão atual ou eminente usando 
os meios necessários e disponíveis moderadamente. 

Pergunta: " POR QUE APRENDER A LUTAR? "; Resposta: " PARA NÃO TER 
QUE LUTAR. " 

 - Diante de uma agressão, são reações típicas do indivíduo comum, que se sente 
fisicamente mais fraco e vulnerável; Fechar os olhos e cobrir o rosto ( fuga mental ), afasta se, 
estendendo os braços, gritar... Pouco ou nada é mais capaz de fazer para proteger e acaba se 
tornando um alvo ainda mais vulnerável e fácil. 

 " MENTE E CORPO DEVEM SER UM SÓ. " 
A alternativa D do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelo recorrente não 
procedem. 

QUESTÃO: Nº. 24 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
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Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é IMPROCEDENTE. 

A Equipe Elaboradora da Prova de Agente de  Segurança reitera que a 
ALTERNATIVA CORRETA é a letra D, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 

http://vigilantecntv.org.br/Arquivos/manualvigilante.pdf 
 

VIGILÂNCIA (VIG) 
VIG – I TIPOS DE VIGILÂNCIA 
Conceito de Vigilância: 
A vigilância patrimonial é uma atividade autorizada, controlada e fiscalizada pelo 

Departamento de Polícia Federal, desenvolvida por pessoas capacitadas através de Cursos de 
Formação de Vigilantes, vinculadas às Empresas autorizadas, com o fim de exercer 
preventivamente a proteção do patrimônio e das pessoas que se encontram nos limites do 
imóvel vigiado, podendo ser em estabelecimentos urbanos ou rurais; públicos ou privados. 

Outra definição de Vigilância: É uma sensação na qual a pessoa ou empresa emprega 
recursos humanos capacitados agregando a isso o uso de equipamentos específicos e 
estabelecendo normas e procedimentos a fim de produzir um ESTADO DE AUSÊNCIA DE 
RISCO. 

Cabe salientar que nos termos do artigo 13 da Portaria 387/06, do DPF (Departamento 
de Polícia Federal) a atividade de vigilância patrimonial somente poderá ser exercida dentro 
dos limites dos imóveis vigiados, portanto das barreiras perimetrais para o interior do 
estabelecimento. 

 
Perfil do Vigilante: 
O vigilante é a pessoa capacitada a zelar pela ordem nos limites do seu local de 

trabalho, visando à satisfação do usuário final do seu serviço. 
Dentro das normas aplicadas sobre segurança privada, temos que o vigilante deve 

exercer suas atividades com urbanidade (civilidade, cortesia, boas relações públicas), 
probidade (honestidade) e denodo (coragem, bravura, mostrando seu valor). 

As próprias exigências estabelecidas pelo órgão controlador da segurança privada nos 
revelam que o vigilante deve ser pessoa de conduta reta, sendo, portanto, pessoa de confiança. 

 Além do aspecto moral, no que tange à conduta de retidão, o vigilante é uma pessoa 
que deve estar o tempo todo alerta a tudo e a todos, tendo total controle da situação local, 
através da própria inspeção visual em todo perímetro de segurança, como forma primordial de 
prevenção e demonstração de controle. A atuação do vigilante é de caráter preventivo, de 
modo a inibir, dificultar e impedir qualquer ação delituosa, mostrando-se dinâmico nas suas 
atitudes. 

 
JUSTIÇA: (AURÉLIO) 
1. Prática e exercício do que é de direito. 
2. Conformidade com o direito. 
3. Direito. 
4. Retidão. 
5. Magistrados e outros indivíduos do foro. 
6. Poder judiciário. 
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7. Lei penal. 
8. Punição jurídica. 
9. Uma das quatro virtudes cardeais. 
10. de justiça:  justo; merecido. 
11. fazer justiça:  obrar ou julgar segundo o que é justo. 
 
JUSTIÇA - http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=JUSTI%C3%87A 
 
(latim justitia, -ae, conformidade com o direito, equidade, bondade) s. f. 
1. Prática e exercício do que é de direito. 
2. Conformidade com o direito. 
3. Direito. 
4. Retidão. 
5. Magistrados e outros indivíduos do foro. 
6. Poder judicial. 
7. Lei penal. 
8. Punição jurídica. 
9. Uma das quatro virtudes cardeais. 
10. de justiça: justo; merecido. 
11.      fazer justiça: obrar ou julgar segundo o que é justo. 
 
A alternativa D do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelo recorrente não 
procedem. 

QUESTÃO: Nº. 29 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 

Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é IMPROCEDENTE. 

 
A Equipe Elaboradora da Prova de Agente de  Segurança reitera que a 

ALTERNATIVA CORRETA é a letra C, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
DE ACORDO COM: http://vigilantecntv.org.br/Arquivos/manualvigilante.pdf 

Código “Q” 
O código “Q” é uma coleção padronizada de três letras, todas começando com a letra 

“Q”. O Código “Q” original foi criado por volta de 1909 pelo governo britânico, como uma 
lista de abreviações. O código “Q” facilitou a comunicação entre operadores de rádios 
marítimos que falam línguas diferentes, por isso foi adotado internacionalmente tão 
rapidamente. Um total de quarenta e cinco códigos “Q” aparece na “lista de abreviações para 
ser usadas na radiocomunicação”, que foi incluído no serviço de regulação afixado à Terceira 
Convenção Internacional de Radiotelegrafia, que aconteceu em Londres, sendo assinada em 5 
de julho de 1912, entrando em vigor em 1 de julho de 1913. 

 
Códigos mais utilizados: 
QAP – Na escuta, escutar.                             QSP – Ponte auxílio 
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QAR – Abandonar a escuta                           QTA – Cancele a ultima mensagem 
QRA – Nome do operador                             QTC – Mensagem 
QRM – Interferência                                      QTH – Local, endereço 
QRT – Parar de transmitir                              QTI – Rumo verdadeiro 
QRU – Novidade, problema  
QTJ – Velocidade do veículo 
QRV – Estou à disposição  
QTO – Sanitário 
QRX Aguarde  
QTR – Hora certa 
 
• A fim de evitar interferências na transmissão de outrem, o operador deve escutar por 

algum tempo, antes de iniciar uma transmissão, certificando que a frequência ou canal está 
livre e desocupado: 

QSA – Intensidades dos sinais: 
5. Ótima; 4. Boa, 3. Regular, 2. Má 
QTU – Horário de funcionamento 
QTY – Estou a caminho 
• Transmitir sempre de forma clara e pausadamente; 
• Somente usar a rede rádio para assuntos de serviço; 
• Responder prontamente a qualquer chamado que exija resposta imediata; 
• Manter a efetiva disciplina na rede, não fazendo brincadeiras nem a utilizando 

desnecessariamente com assuntos estranhos ao serviço, pois é muito importante que a rede 
esteja livre em casos de eventuais emergências ou solicitação de apoio por qualquer integrante 
da segurança. 

e 1. Péssima. QUA - Notícia 
QSJ – Dinheiro QUB – Informar visibilidade 
QSL – Entendido TKS – Obrigado, grato 
QSM – Repita a mensagem NIHIL (NIL) – Nada, nenhum 
QSO – Contato Pessoal 
 
Ou ainda de acordo com: 

http://www.vigilanteqap.com.br/site/importante/codigo-q-e-codigo-fonetico-internacionl 
http://agrimensura.florianopolis.ifsc.edu.br/download/codcomunica.PDF 

 
A alternativa C do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelo recorrente não 
procedem. 

 
Cargo : PORTEIRO 

 
Nºde Insc Nome do Candidato 

 
7878 Sandra Mara da Cunha R. de Souza 

 



 
                                              Estado do Espírito Santo 

                    CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI 
                                              “Uma Câmara Para Todos” 

 

 

QUESTÃO: Nº. 06- PROVA DE PORTUGUÊS 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 

Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é IMPROCEDENTE. 

 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA 

CORRETA para a questão 06  da prova de Língua Portuguesa nível Fundamental incompleto 
, aplicada em 30 de setembro de 2012, no concurso para a Câmara Municipal de Guarapari, é 
a letra C, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
 Foi pedido, nessa questão, que se marcasse a alternativa que continha comentário 
incorreta. Na letra C a palavra, a palavra farejou é trissílaba oxítona e não paroxítona.  Na 
alternativa D  a palavra crianças possui o hiato (ia), pois separa-se: cri-an-ças. 
 A alternativa C do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos 
recorrentes não procedem. 

 
QUESTÃO: Nº. 09 - PROVA DE PORTUGUÊS 

Julgamento do Recurso: DEFERIDO 

Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é PROCEDENTE, uma vez que houve um erro de digitação do gabarito. Fica, 
portanto, “ALTERADA” de “C” para “B” a resposta correta da referida questão. A 
alternativa “B” está correta! 

QUESTÃO: Nº. 24 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 

Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é IMPROCEDENTE. 

 
A Equipe Elaboradora da Prova de Porteiro reitera que a ALTERNATIVA CORRETA 

para a questão 24  da prova de Porteiro nível Fundamental incompleto , aplicada em 30 de 
setembro de 2012, no concurso para a Câmara Municipal de Guarapari, é a letra D, conforme 
o Gabarito Oficial divulgado. 

A resposta está correta, pois é a única opção que o apresenta algo que não deve ser 
feito pelo funcionário. 

Exceto   -   Significado de Exceto prep. Fora, salvo, menos, com exclusão de, a não 
ser: aceitarei tudo, exceto isso. 
 A alternativa D do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos 
recorrentes não procedem. 

QUESTÃO: Nº. 25- PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
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Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é IMPROCEDENTE. 

 
A Equipe Elaboradora da Prova de Porteiro reitera que a ALTERNATIVA CORRETA 

para a questão 25  da prova de Porteiro nível Fundamental incompleto , aplicada em 30 de 
setembro de 2012, no concurso para a Câmara Municipal de Guarapari, é a letra D, conforme 
o Gabarito Oficial divulgado. 

Veja: 

            Julgue as afirmativas a baixo:  
I. O  porteiro  deve  abrir  portas ou portões para visitantes, fazer a devida identificação e 

        solicitar à autorização da pessoa que o visitante procura para sua entrada. 
            Errado – O  porteiro  deve  primeiro  fazer  a  identificação,  para depois abrir portas e 
            Portões. 
II. O  porteiro  não  pode   fornecer  informações  de  ordem particular com referência aos 

        funcionários do prédio. 
            Está correto. 
III. O  porteiro não deve se deixar intimidar por visitas arrogantes, por medo de criar atrito 

        com funcionário, autorizando sua entrada sem fazer a consulta, identificação 
        necessária. 

Está correto. 
IV. Cabe  ao  porteiro  criar  e estabelecer normas de segurança que devem ser rigidamente 
            seguidas pelos funcionários. 
           Errado - Não  cabe  ao  porteiro criar normas para os demais funcionários e  visitantes. 
           os gestores da instituição são responsáveis pela criação das normas. 
V. Cabe  ao  porteiro  evitar    comentar   particularidades   sobre  os  hábitos  ou  bens  de 

funcionário, visitantes ou clientes. 
           Está correto. Não  é  ético  comentar  sobre  os  hábitos dos funcionários, visitantes ou 
           clientes. 
 
 A alternativa D do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos 
recorrentes não procedem. 

QUESTÃO: Nº. 27 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 

Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é IMPROCEDENTE. 

 
A Equipe Elaboradora da Prova de Porteiro reitera que a ALTERNATIVA CORRETA 

para a questão 27  da prova de Porteiro nível Fundamental incompleto , aplicada em 30 de 
setembro de 2012, no concurso para a Câmara Municipal de Guarapari, é a letra B, conforme 
o Gabarito Oficial divulgado. 

De acordo com: http://www.dm2.com.br/pdf/nbr11742_dm2.pdf 
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Em relação aos incêndios é correto o expresso em: 
 

I. 0 corrimão na escada de emergência é obrigatório. – Correto. 
Centro de Ensino e Instrução de Bombeiros – Seção de Cursos de Extensão 28. 

            
Escadas de emergência Indicação de acesso a escada de emergência 

 
Toda saída de emergência, corredores, balcões, terraços, mezaninos, galerias, 
patamares, escadas, rampas e outros, devem ser protegidas de ambos os lados por 
paredes ou guardas (guarda-corpos) contínuas, sempre que houver qualquer desnível 
maior de 19 cm, para evitar quedas. 

II. Extintor,  hidrante,  escada  e  luz  de  emergência e porta corta fogo são equipamentos 
      obrigatórios somente em prédios residenciais.     

Errado. em qualquer prédio onde haja circulação de funcionários, clientes, alunos,etc. 
é obrigatório que exista meios para conter os perigos de um incêndio. 

III. No caso de incêndio é incorreto desligar a chave geral do  quadro  de  distribuição  de 
     energia elétrica. 

Errado. É aconselhável o desligamento. 
IV. As portas cortam fogo devem permanecer sempre fechadas. 

Correto 
4.8 Funcionamento 
4.8.1 As portas para saídas de emergência devem permanecer sempre fechadas, com o 
 auxílio do dispositivo de fechamento automático, e nunca trancadas a chave, no 
 sentido de evasão. 
http://www.dm2.com.br/pdf/nbr11742_dm2.pdf 
 

 A alternativa B do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos 
recorrentes não procedem. 

Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

Nºde Insc Nome do Candidato 

 
7131 João Ângelo Astori Maioli 

 

QUESTÃO: Nº. 13 - PROVA DE MATEMÁTICA 

Julgamento do Recurso: DEFERIDO 
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Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é PROCEDENTE, uma vez que houve um erro de digitação do gabarito. Fica, 
portanto, “ALTERADA” de “D” para “A” a resposta correta da referida questão. A 
alternativa “A” está correta! 

Cargo : OFICIAL  ADMINISTRATIVO 
 

Nº de Insc Nome do Candidato 
 

6165 Alisson Silva de Andrade 

3141 Anderson Diogo Casotti 

4437 Bernardo Garcia Carvalho 

7573 Bianca  da Silva Pissara 

5943 Bruna de Brito  Correia 

5306 Fabrício Ferreira Carneiro 

0750 Fabrício Rodrigues Solar 

0782 Henryck  Santos Lima 

4965 Ita Maria dos Santos 

7814 João Victor Gonçalves da Rocha 

4440 José Marcos Soares da Silva 

2704 Karine da Silva Janiques 

1606 Marineti Aparecida Ofrante Salvador 

2706 Marquézio Ferreira dos Santos 

6357 Rodolfo Frederico Nascimento Silva 

1863 Valda Moraes Veloso Galvão Valejo 

QUESTÃO: Nº. 02- PROVA PORTUGUÊS 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 

Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é IMPROCEDENTE. 

 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA 

CORRETA é a letra  D, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
 A questão é de interpretação de texto. No enunciado: [A expressão  do autor "Sinto o 
corpo amassado e gasto", se relaciona com...] encontra-se o termo se relaciona . Logo, em se 
tratando de interpretação, a alternativa que estabelece  relação com a expressão: "Sinto o 
corpo amassado e gasto" é a D. 
 A alternativa D do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelo recorrente 
não procedem. 
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QUESTÃO: Nº. 03- PROVA PORTUGUÊS 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 

Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é IMPROCEDENTE. 

 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA 

CORRETA é a letra  C, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
A questão está relacionada à interpretação de texto. Pelo enunciado da questão, 

observa-se “A expressão que demonstra a procura de uma visão clara das coisas”. Os verbos 
da alternativa C dão essa ideia: "Salto da cama, corro a abrir a janela". Tudo em busca de uma 
visão clara das coisas. 
 A alternativa C do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelo 
recorrente não procedem. 

QUESTÃO: Nº. 05- PROVA PORTUGUÊS 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 

Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é IMPROCEDENTE. 

 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA 

CORRETA é a letra  D, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 

 A questão é de interpretação de texto. No enunciado: A expressão  “Aconteceu finalmente 
o que há muito espero”. encontra-se o verbo espero. Pelo texto, nota-se claramente que o autor 
era um noctívago, ou seja, aquele que anda, vagueia ou gosta de se divertir à noite, comprovado pelo 
fragmento: “... aconteceu finalmente o que há muito espero, ou seja: a oportunidade de ver o 
dia nascer já tendo dormido.” Portanto a alternativa A está incorreta, uma vez que classifica o 
autor como um madrugador, o que significa que ele dormia e sempre acordava bem cedo.  
 A alternativa D , no entanto, classifica-o como um noctívago que sempre tivera 
vontade de acordar cedo depois de um noite bem dormida. 
 Os argumentos apresentados pelo recorrente não procedem. A correta é a 
alternativa D. 

QUESTÃO: Nº. 06- PROVA PORTUGUÊS 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 

Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é IMPROCEDENTE. 
  

A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA 
CORRETA para a questão 06  da prova de Língua Portuguesa nível Médio, aplicada em 30 
de setembro de 2012, no concurso para a Câmara Municipal de Guarapari, é a letra C, 
conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
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 Foi pedido, nessa questão, que se analisasse o sentido dos pares.  
Na alternativa A, quando se diz: Cobrar  do funcionário o relatório, entende-se que 

o funcionário deveria fazer o relatório e apresentar, enquanto que:  Cobrar o relatório do 
funcionário, alguém havia sido encarregado de fazer o relatório sobre um funcionário e 
apresentar. Os sentidos, portanto são diferentes. 
 Na alternativa C, no entanto, pergunta-se: Quem preserva a natureza? e  A 
natureza, quem preserva? Só houve a alteração na ordem dos termos, sem, contudo, afetar o 
sentido. 
 Nessa questão o estudo da transitividade ou intransitividade dos verbos (Regência) não 
foi cobrado. 
 A alternativa C do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelo 
recorrente não procedem. 
 

QUESTÃO: Nº. 09- PROVA PORTUGUÊS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 

requerente é IMPROCEDENTE. 
 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA 

CORRETA é a letra  C, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
 A questão envolve Regência Verbal e, consequentemente, o emprego do sinal grave (crase). 
 Os argumentos apresentados pelo recorrente estão confusos e incorretos.  A alternativa II por 
ele analisada está correta: “À noite, ele retornou à fábrica, coisa que há muito não fazia.” 
           Vejamos: 
 À noite  → locução adverbial feminina, logo tem crase.   
...ele retornou à fábrica...  Usemos um método prático.(troque a palavra feminina por uma masculina 
equivalente. Se ocorrer ao no masculino, haverá crase) ... ele retornou ao trabalho. Haverá, portanto, 
crase antes de fábrica.  Se usarmos a regência no mesmo caso teremos: “Quem retorna, retorna a 
algum lugar. Mais uma vez, temos a comprovação de que o acento grave está empregado 
corretamente. 
 A alternativa C do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelo 
recorrente não procedem. 
 

QUESTÃO: Nº. 10- PROVA PORTUGUÊS 

Julgamento do Recurso: DEFERIDO 

Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é procedente. Assiste razões ao candidato. QUESTÃO ANULADA. 

QUESTÃO: Nº. 13 - PROVA DE MATEMÁTICA 

Julgamento do Recurso: DEFERIDO 
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Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é PROCEDENTE, uma vez que houve um erro de digitação do gabarito. Fica, 
portanto, “ALTERADA” de “D” para “A” a resposta correta da referida questão. A 
alternativa “A” está correta! 

QUESTÃO: Nº. 14 - PROVA DE MATEMÁTICA 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 

Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é IMPROCEDENTE. 
 
A Equipe Elaboradora da Prova de Matemática reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a 
letra C, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
Trata-se de uma questão onde o candidato não fez a transformação de horas para minutos. Ou 
seja :  

2h ------------------------- 120 km/h       
x   -------------------------   90 km/h 
 
x/2 = 120/90      1h------------------------60 min 
       2/3h ---------------------x 
90x =  240 
X= 240/90      x = 40 min 
X = 2,6666..h 
 
Ou seja, 2h  + 0,6666h    Tempo do percurso =  2h 40 min 
0,6666... = 2/3 
2/3  de 1h 
 
A alternativa C do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos 

recorrentes não procedem. 

QUESTÃO: Nº. 24 - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 

Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é IMPROCEDENTE. 

Os argumentos usados questionam a estrutura da questão e não o mérito da resposta. 
Tentaram descaracterizar a questão alegando que o enunciado não apontava para uma resposta 
correta, basicamente, incorreram em um erro primário de interpretação e de conteúdo, pois, a 
mídia vem divulgando toda luta do Espírito Santo e do Rio de Janeiro quanto à problemática 
da distribuição dos royalties do petróleo. Portanto, o argumento não tem consistência para 
desabonar a questão. 
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A alternativa A do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos 
recorrentes não procedem. 

QUESTÃO: Nº. 26 - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 

Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é IMPROCEDENTE. 

 
A Equipe Elaboradora da Prova de Conhecimentos Gerais  (Informática) reitera que a 

ALTERNATIVA CORRETA é a letra  C, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 

A função soma, tanto no programa excel quanto no calc, quanto tem duas células 
como parâmetro separadas por ponto e virgula ";" soma estas células separadamente, e não a 
faixa de células entre os dois parâmetros. Para somar a faixa de células, as duas células usadas 
como parâmetro da função soma devem vir separados por dois pontos ":". 

A alternativa C do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos 
recorrentes não procedem. 

QUESTÃO: Nº. 29 - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 

Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é IMPROCEDENTE. 

Está sendo questionado sobre a alternativa correta que deveria ser a letra D, acontece 
que a alternativa correta já é letra D que diz que apenas as questões I e II estão corretas. 

A alternativa D do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos 
recorrentes não procedem. 

Cargo : PROCURADOR 
 

Nºde Insc Nome do Candidato 
 

7828 Ana Carolina  de Plá Loeffler 

5154 Daniele Pela Bacheti 

1587 Danielly de Oliveira Nazário 

4026 Fernanda Assumpção da Silva 

7611 Gabriela Sartório Zorzanelli 

3437 Hughes Coelho da Silva 

6350 Licia  Moulin Marino 
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QUESTÃO: Nº. 01- PROVA PORTUGUÊS 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 

Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é IMPROCEDENTE. 
 

A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA 
CORRETA para a questão 01  da prova de Língua Portuguesa nível Superior, aplicada em 30 
de setembro de 2012, no concurso para a Câmara Municipal de Guarapari, é a letra A, 
conforme o Gabarito Oficial divulgado. 

A questão está relacionada à interpretação de texto. A resposta está clara na alternativa 
A. Os argumentos apresentados pela requerente não procedem, uma vez que a justificativa por 
ela apresentada, está confusa e incoerente. Deve-se, também, levar em conta que no 
enunciado foi pedido que se assinalasse a alternativa em que não houvesse alteração de 
sentido em relação ao período indicado: “Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta 
do Ateneu. Coragem para a luta.” Deve-se levar em conta a frase citada bem como todo o teor 
do texto o que invalida os argumentos apresentados pela recorrente. 

A alternativa A do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos 
recorrentes não procedem. 

 
QUESTÃO: Nº. 03- PROVA PORTUGUÊS 

  
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 

requerente é IMPROCEDENTE. 
 

A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA 
CORRETA para a questão 03  da prova de Língua Portuguesa nível Superior, aplicada em 30 
de setembro de 2012, no concurso para a Câmara Municipal de Guarapari, é a letra A, 
conforme o Gabarito Oficial divulgado. 

Na relação dos conteúdos programáticos de Língua Portuguesa, o primeiro item é: 
Interpretação de texto. As questões podem explorar objetiva ou subjetivamente o texto. 
Portanto, a questão 03 não está indo de encontro com o conteúdo pedido, uma vez que o 
candidato deve estar preparado para qualquer questão que explore a o texto ou os textos 
apresentados. 
 Não deve haver qualquer mudança na questão ou no gabarito dessa questão. 

A alternativa A do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos 
recorrentes não procedem. 

QUESTÃO: Nº. 05- PROVA PORTUGUÊS 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
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Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é IMPROCEDENTE. 

 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA 

CORRETA para a questão 05  da prova de Língua Portuguesa nível Superior, aplicada em 30 
de setembro de 2012, no concurso para a Câmara Municipal de Guarapari, é a letra D, 
conforme o Gabarito Oficial divulgado. 

A questão está relacionada à interpretação de texto. Os argumentos apresentados pela 
recorrente não procedem, uma vez que as justificativas que são por ela apresentadas, 
afirmando ser a letra B também correta, não condizem com o que consta na mesma 
alternativa; está confusa e incoerente. 

A reposta, nesta questão está, aliás, bastante clara.  
A alternativa D do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos 

recorrentes não procedem. 

QUESTÃO: Nº. 06- PROVA PORTUGUÊS 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 

requerente é IMPROCEDENTE. 
 

A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA 
CORRETA para a questão 06  da prova de Língua Portuguesa nível Superior, aplicada em 30 
de setembro de 2012, no concurso para a Câmara Municipal de Guarapari, é a letra B, 
conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
 Embora o recorrente tenha argumentado não haver nenhum prefixo relacionado a 
“bem”, isso não dificultaria em nada o entendimento ou a marcação da resposta correta. O 
enunciado pede: “assinale a opção em que foi usado o hífen indevidamente”. Logo, a questão 
privilegiou o emprego do hífen  e não o significado dos prefixos. 
 

A alternativa B do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos 
recorrentes não procedem. 

QUESTÃO: Nº. 07- PROVA PORTUGUÊS 
  

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 

requerente é IMPROCEDENTE. 
 

A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA 
CORRETA para a questão 07  da prova de Língua Portuguesa nível Superior, aplicada em 30 
de setembro de 2012, no concurso para a Câmara Municipal de Guarapari, é a letra C, 
conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
 É uma questão de concordância nominal. As palavras mesmo, próprio, anexo, 
incluso, quite e obrigado concordam em gênero e número com o substantivo ou pronome a 
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que se referem. Logo, a palavra obrigado pode ser usada no masculino, no feminino, no 
singular e no plural.  
 Na questão 07 a letra A ficaria: - Muito .....obrigados...! disseram os rapazes. Estamos 
...quites.. agora!  

(obrigados – quites) – as palavras dos parênteses preenchem corretamente as lacunas o 
que não acontece com a letra C.   O correto seria: c) Elas ....mesmas......... pegaram os 
atestados que enviaram ......anexos......... às procurações.(mesmo – anexo) 

A alternativa C do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos 
recorrentes não procedem. 

QUESTÃO: Nº. 09- PROVA PORTUGUÊS 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 

requerente é IMPROCEDENTE. 
 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA 

CORRETA da questão 09 é a letra  A, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
Na letra B  foi explorada uma regra de concordância verbal diferente da usada na letra 

A. A regra da letra B é : Com a expressão mais de um indicando reciprocidade, o verbo 
deverá ser usado no plural. Ex: Mais de amigo se abraçaram no final da cerimônia. // Com a 
expressão mais de um não indicando reciprocidade (é o caso da letra B), o verbo deve ser 
usado no singular. Mais de um aluno equivocou-se na prova. A letra B não pode, portanto ser 
preenchida com as duas formas dos parênteses. 

A alternativa A do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos 
recorrentes não procedem. 

QUESTÃO: Nº. 11 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 

requerente é IMPROCEDENTE. 
 
 A Equipe Elaboradora da Prova de Procurador reitera que a ALTERNATIVA 

CORRETA da questão 11 é a letra  B, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
Segundo Escólio de Di Pietro, Maria  Sylvia Zanella, “ a expressão Regime Jurídico 

Administrativo é reservada tão-somente para abranger o conjunto de traços, de conotações, 
que tipificam o Direito Administrativo, colocando a Administração Pública numa posição 
privilegiada, vertical, na relação Jurídico-Administrativo”. 

A alternativa B do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos 
recorrentes não procedem. 

QUESTÃO: Nº. 13 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
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Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é IMPROCEDENTE. 

 
 A Equipe Elaboradora da Prova de Procurador reitera que a ALTERNATIVA 

CORRETA da questão 13 é a letra  D, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
O item II da questão 13 está INCORRETO, pois a  anulação  do  contrato  por  

ilegalidade,  pela  própria Administração, é um típico exemplo de cláusula exorbitante 
inerente aos contratos administrativos. As cláusulas exorbitantes estão presentes nos contratos 
firmados pela Administração e, segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2005, p. 256), 
decorrem da sua posição de supremacia. No âmbito do Direito Administrativo, as cláusulas 
exorbitantes permitem a rescisão unilateral do contrato por parte da Administração, o 
afastamento da exceção do contrato não cumprido contra a Administração, além da aplicação 
de penalidades pela própria Administração, dentre outros aspectos.  

A alternativa D do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos 
recorrentes não procedem. 

QUESTÃO: Nº. 15 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 

requerente é IMPROCEDENTE. 
 
 A Equipe Elaboradora da Prova de Procurador reitera que a ALTERNATIVA 

CORRETA da questão 15 é a letra  D, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
 O item D da questão 15 está correto e pacificado na jurisprudência brasileira. No 

entendimento do STF, se alguém que não for o Presidente da República violar o art. 61 §1º, 
propondo um projeto de lei cujo tema só poderia ser discutido através da iniciativa do chefe 
do Executivo. Ainda que este sancione o projeto de lei, ele continua inconstitucional por 
“vício de iniciativa”. Assim, a posterior sanção presidencial não convalida a violação ocorrida 
por ocasião da apresentação do projeto. 

O item C está incorreto pois não há dispositivo expresso na Constituição Brasileira de 
1988 prevendo o titular da soberania pátria. Os conceitos advêm da doutrina nacional. 

A alternativa D do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos 
recorrentes não procedem. 

QUESTÃO: Nº. 16 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 

requerente é IMPROCEDENTE. 
 
 A Equipe Elaboradora da Prova de Procurador reitera que a ALTERNATIVA 

CORRETA da questão 16 é a letra  B conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
 O item B é o único correto, pois o item D da questão 16 está incorreto, em 

consonância com o inciso VII, do parágrafo único, do artigo 194 da CF/88. Vejamos: 
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Art. 194, CF: A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 
saúde, à previdência e à assistência social. 
Parágrafo único - Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade 
social, com base nos seguintes objetivos: 
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, 
com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos 
órgãos colegiados. 

A alternativa B do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos 
recorrentes não procedem. 

 
QUESTÃO: Nº. 17 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 

requerente é IMPROCEDENTE. 
 
 A Equipe Elaboradora da Prova de Procurador reitera que a ALTERNATIVA 

CORRETA da questão 17 é a letra  A conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
JUSTIFICATIVA DO PROFESSOR: Correto apenas o item III. O item I está 

incorreto, pois, ao afirmar que “A declaração de  vontade  tácita  é  aquela  que,  não  sendo  
expressa,  a  lei   deduz   do comportamento do agente, como, por exemplo, acontece em 
determinadas presunções de pagamento”, na verdade, está descrevendo a declaração de 
vontade PRESUMIDA. 

A alternativa A do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos 
recorrentes não procedem. 

QUESTÃO: Nº. 19 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Julgamento do Recurso: DEFERIDO 

Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é procedente. Assiste razões ao candidato. QUESTÃO ANULADA. 

QUESTÃO: Nº. 21 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Julgamento do Recurso: DEFERIDO 

Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é procedente. Assiste razões ao candidato. QUESTÃO ANULADA. 

QUESTÃO: Nº. 22 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
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Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é IMPROCEDENTE. 

 
 A Equipe Elaboradora da Prova de Procurador reitera que a ALTERNATIVA 

CORRETA da questão 22 é a letra  D conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
 É pacífico na doutrina, na jurisprudência, nas salas de aula das universidades e até nos 

corredores jurídicos que “Extinção do processo com ou sem resolução do mérito” é sinônimo 
de “Extinção do processo com ou sem julgamento do mérito”. A diferença entre o vocábulo 
utilizado pela questão e o escolhido pelo Código não interfere no sentido na questão, que 
permanece correta.  

A alternativa D do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos 
recorrentes não procedem. 

QUESTÃO: Nº. 25 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Julgamento do Recurso: DEFERIDO 

Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é procedente. Assiste razões ao candidato. QUESTÃO ANULADA. 

QUESTÃO: Nº. 28 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Julgamento do Recurso: DEFERIDO 

Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 
requerente é procedente. Assiste razões ao candidato. QUESTÃO ANULADA. 

QUESTÃO: Nº. 29 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) 

requerente é IMPROCEDENTE. 
 
 A Equipe Elaboradora da Prova de Procurador reitera que a ALTERNATIVA 

CORRETA da questão 29 é a letra  C conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
 A justificativa aduzida pela candidata apresenta o Art. 61 da CLT como “exceção” ao 

Art. 59 versado no item C da questão, quando, em verdade, trata-se de um complemento ao 
Art. 59. Desta forma, a omissão dos dizeres do Art. 61 na afirmativa não a invalida e nem a 
torna incorreta. Diante dos outros itens, A, B e D, que mostram-se inverídicos, o item C é o 
único que contém afirmações verdadeiras e em consonância com a legislação pátria. 

A alternativa C do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos 
recorrentes não procedem. 

 

Cargos: AUXILIAR ADMINISTRATIVO e OFICIAL ADMINISTRATIVO. 
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Os cargos acima citados  tiveram a questão nº 10 de Língua Portuguesa 
ANULADA. 

Cargos: AGENTE DE SEGURANÇA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 
PORTEIRO e SERVENTE. 

Os cargos acima citados  tiveram a questão nº 09 de Língua Portuguesa 
ALTERADA para a letra B e a questão 16 ALTERADA para a letra D. 

Cargo: PROCURADOR , foram anuladas as questões de números  19, 21, 25 e 28.  
 

Guarapari , 22 de outubro de 2012. 
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